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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "تمام

در  "جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را

 پهناور جهان منتشر نمود."

 )ره(امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

 ایثار و از خواهی، مظهر داری است، مظهر آرماندین

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز 

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. 

 العالی()مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت
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 7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور

 156، صفحه17، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

  ایم.به جهان صادر نمودهما انقالبمان را در جنگ 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 ب
ُ
 هت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

   دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.برادری و وطن ما در جنگ حس 

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت 
ً
ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ان سال میها سالیابرقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 کنند.

  برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش ما در جنگ

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

 چهار



  تر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم

بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز در های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد خون

 ت گرفته است.ئبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشده سال م

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن

ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه 

 ود عمل کرد.خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د واحده و قدرت واحده باشیم.ی چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی ربای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

 پنج



 ارف جنگمع

های نبرد حـق علیـه بـاطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای واالمقام، نصیب ها، ایثارگریاسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

نسل جوان انقالب   های پاک و تشنهبه سینه های جوشان آنهارزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد.اسالمی منتقل می

شهید »با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم  4060از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

های مادی و با تصویب کریمانه و حمایت 4061شکل گرفت و در سال « سپهبد علی صیادشیرازی

(،  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی ای )مدظلهمعنوی حضرت امام خامنه

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی متعالی بسیجی بر این رسالت مهم را با روحیه

َمَع الُمْحِسنین»بر  خداوند متعال مبنی
َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاَهدوا ِفینا ل

 
صداقت ا ، ب«َوالـذ

آمیـز را که با گـرایش جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارو تالش دسته

شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»

 یاری خداوند متعال دارد.  

 4069تا سال  4060نبرد از سال  هایکار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن  بدین ترتیب بـوده اسـت که بر

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر

رداشـت ای از حقایق و تی و تصویری، مجموعههای تحـریـری، صوخـود در صحنـه نبـرد و ـب

، همچنان با اجرای 4069این هیئت بعد از سال هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. واقعیت

االئمه)ع( و سایر های میدانی عملیات ثامنهای میدانی، نسبت به تکمیل برداشتآموزش

از وقایع هشت سال دفاع مقدس از عنوان کتاب مستند  496ها اقدام نمود. چاپ بیش از عملیات

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 4089تا پایان سال 4068سال 

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  4061آموزش معارف جنگ، از سال 

 هایدانشگاه 0نیز برای دانشجویان سال 4092دانشگاه افسری امام علی)ع( نزاجا و از سال  0سال

دانشگاه قرارگاه پدافند  0برای دانشجویان سال 4081افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال 

التحصیالن نفر از فارغ 04986تعداد  4089االنبیاء)ص( به اجرا درآمده و تا پایان سال هوایی خاتم

 اند.های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهدانشگاه

 شش



آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی  4096ت معارف جنگ همچنین از سال هیئ

ان در ریزی نمود و این عزیز دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پیفوق

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

هزار نفر از  166، بیش از 4089ابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان سال معارف جنگ را بر 

ری باشند، آموزش نظها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 اند. معارف جنگ را فرا گرفته

اه نظامی در آموزشگ 4096آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

مرکز آموزش اجا  0ها در این آموزش 4089گردید و از سال جواداالئمه نزاجا برگزار می

)جواداالئمه)ع( نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم)ع( نداجا، شهید خضرایی نهاجا و 

نفر  44069، تعداد 4089ریزی شد، که بر این اساس تا پایان سال اکبر)ع( نپاجا( برنامهعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 46آموز پایور به مدت دانش

ای با موضوع نقش رسته مربوطه در های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

 49ها در ، آموزش4089تا پایان سال  4086ساعت برگزار شد که از سال  9دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  8168برای تعداد مرکز 

هزار نفر از سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز 008، بیش از 4089تا پایان سال  4080از بهمن سال 

 اند. در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 4089جلسه در سال  1 ساعت در 9آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  261برای تعداد 

نفر دانشجو  226ساعت برای تعداد  9آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد. 4089در سال 
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 معرفی نویسنده
 

در شهرستان  4000اکبر اصالنی در سال سرهنگ ستاد علی

اهواز در یک خانواده نظامی متولد شد. دوره تحصیالت ابتدایی را 

آباد غرب و دوره متوسطه را در دبیرستان ذوقی در در تهران و اسالم

وارد دانشکده  4001چهارراه عباسی تهران به اتمام رساند. در سال 

رسته توپخانه با  4006و در سال  ارتش افسری نیروی زمینی

 .التحصیل گردیدغفار 
 ها:دوره

های دوره مقدماتی و عالی توپخانه، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره طی بر عالوه وی

در  ار  های خارجیوره زبان انگلیسی در مرکز زباند مانند ش.م.ه در مرکز پیاده شیراز وعرضی 

 طول خدمت طی نموده است.
 مشاغل:

 بان توپخانه، معاونهتی توپخانه در مشاغل دیدالتحصیلی و طی دوره مقدماپس از فارغ

ه، معاون گردان توپخان سوم فرمانده آتشبار، فرمانده آتشبار، افسر رابط توپخانه، رئیس رکن

توپخانه خدمت نموده است.  00فرمانده گردان توپخانه و فرمانده گردان توپخانه در گروه

ملیاتی در دوران جنگ تحمیلی خدمت وی در تمامی مشاغل فوق در مناطق ع ضمن اینکه

 بوده است.

ماه در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور حضور فعال داشته و آخرین  صدوی قریب به 

در اداره یکم ستاد مشترک ارتش جمهوری  نیروی انسانیشغل ایشان معاون طرح و عملیات 

  به افتخار بازنشستگی نائل گردید. 4092اسالمی ایران بوده است. در سال
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 سخنی درباره این کتاب

نامه یکی از فرزندان قهرمان این کشور فرمایید، سخن درباره زندگیحظه میکتابی که مال

ا رک نموده، بای که بخش زیادی از این هشتاد سال را ددر هشتاد سال گذشته است. خواننده

ما  را پیشکسوتانپر مسئولیتی خطر و فهمید که چه روزهای سخت و پرخواندن این کتاب می

ات  ها و نامالیمسختیبه انجام وظیفه شایسته و تحمل بسیاری از در لباس نظامی با تعهد 

و عالقه  فرسا و با عشقسرزمین و آبروی خدمتی، تالش طاقتاین  برای حفظالعاده فوق

دنیوی ها و هیاهوی ندوزی و عدم آلودگی به زرق و برقاطلبی و ثروتخدمتی و به دور از شهرت

 اند.طی نموده

شوند، مردان عمل فاصله متوجه می عه این کتابلاطور که خوانندگان محترم در مط همان

ن سخن، در بیان در میدازیادی با مردان حرف دارند. چون بیشتر در میدان عمل بودند، 

ای کنند. و با جمالتی چند از کارهحوادث و شرح احوال ، حق مطلب را به طور کامل ادا نمی

این خواننده باهوش است که متوجه عظمت کار این بزرگان کنند.با تواضع زیاد عبور می بزرگ

شود. گرچه در سطرهای کتاب با جمالت زیبا و ادیبانه چیدمان نشده باشد. اما قابل درک می

 و فهم است.

ین ا مستقیم متوجه رمز ماندگاریبه طور غیر با خواندن این کتاب و مشابه آن، هرخواننده

 گردد.نیز می کشور در طول تاریخ

خدا کند در این روزگار کم عالقگی به خواندن کتاب، هرچه بیشتر از هموطنان ما، این 

آن را با حوصله و دقت الزم بخوانند و به عظمت این کشور، تاریخ آن، فرزندان با کتاب و مشابه 

 برای ساختن آینده ای بیشتر و بهتر پی ببرند. شرف آن

  «صیادشیرازیشهید سپهبد علی »معارف جنگ  هیئت

 

 

 

 

 

 

 

 ُنه



 معرفی صاحب اثر

 

شد. پس از طی دوره در شهر شیراز متولد 9991علی ظهوری در سال سرتیپ محمد

بیرستان دی و متوسطه تا سال پنجم را در شیراز و سال ششم دبیرستان را در تحصیالت ابتدای

 هایهای ورزشی و در رشتهیمت زان ورزشکار دررستان جزو دانش آمونظام طی نمود. وی در دبی

نیروی  وارد دانشکده افسری 999۱های پرتاب و ارتفاع بود. سال والیبال، بسکتبال، شنا، رشته
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 نبازی بازنشسته گردید. افتخار با درجه سرتیپی و جاسال خدمت پر 
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 مقدمه
 یپسرت تن مصاحبه امیرم میحسام هاشسید سرتیپ امر امیرو برابر ا 991۴ماه سال آذر در 

جلسه در  دوازدهر را که د 99۳۴در دهه  غربشمال  ری فرمانده قرارگاه عملیاتیوعلی ظه

ای جلسه درو  را دریافت بودشده  انجام صیادشیرازیت معارف جنگ شهید سپهبد علی هیئ

دابیر بعد از دریافت ت. تبدیل به کتاب نمایمو  یرایشو یافتم تا آن را یتمأمورر ایشان وحض در

بازنشسته  ۳امیر سرتیپو  یاوگصادقی جاتعلینبازنشسته  ۳های امیر سرتیپراهنماییو  ایشان

 . دموع به کار نمو شکیبا شر حمید 

تن شونیشتن را نسبت به وخ، اندیشیدن دن چندین مرتبه متن خاطرات پس ازانوبا خ

شت سرگذ به خاطرِ و  گرفتم به دستسپس قلم مستعد یافته و  مشتاق ظهوریخاطرات امیر 

 دوراندر  غربشمال و  عملیاتی مهران در منطقه هایشانگذشتگید وخازو  آن مردان شجاع

 . شتن کردموع به نو شر  وافر با عشقیو  مشتاقانهدفاع مقدس هشت سال 

یی وگ. بردمگی آن ایثارگران میبزر و  پی به عظمتو  مدمآمیجد و شتن هر سطری بهوبا ن

 ماا ؛رخشنددمین نگینی وهمچ مانکشورتاریخ  هستند که در کشورنسل قهرمان این  ناآن

 .اندش شدهوفرام متأسفانه

و  ردمکنمیساز احساس خستگی آن مردان حماسه شماربی هایمن با ذکر قهرمانی

عه وجمین این موانم سعادت تدوم تا بتبودشب در تالش و  زور و  قف نکردموشتن را متون گاههیچ

یب نص، ستآنهان ومان همیشه مدیکشور رزمندگانی است که تاریخهای ریوط به دال وکه مرب

 حو اتمام رسانم که ر ه ب ایبه گونهو  آنان را ترسیمهای ای از فداکاریانم ذرهوبتو  من گردد

دفاع مقدس که هشت سال  دوران در کشور غربشمال و  طق عملیاتی غربمنا شهدای عزیز

زیرا  ؛دودت بزرگی نصیبم شرت سعاوص بدینو  د گشتهوخشنو  اند از من راضیهبود مرزمانهم

دینشان کردند تا و  کشورو  را فدای مردم خودیسم که همه چیز ونشت کسانی میواز سرن

 .نمایند کشورو  سرافرازی را نصیب این ملت

شدم در  توجهم ،دمورا در ارتش مطالعه نم ظهوری علی خدمت امیرو  قتی مسیر زندگیو

و  ههای عملیاتی برجستنام ،ارتشمند واین درخت تنپیچاپیچ و  بزرگهای شاخهو  تنهو  ریشه

 مختلف نظامی های رهودو  رومشه
ً
در  که ردوخشم میای به چیژهو هایرهود خصوصا

 زیادی کردههای فشانیش جانکشوربرای و  خارجی زیادی شرکت داشتهو  داخلیهای جنگ

  .ی نیستهرکسکه کار 
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 .ش نمایدکشورقف و را خود بوداهد ودر نختا این اندازه قا کشوردر این  هرکسشاید 

 کاررا طلبخود  گاههیچو  گمنامندو  ص مردانی خاص است که بی ادعاومخص ویژگی این

 .ندداننمیمردم 

 ۱در لشکر سابق را در ارتش از فرمانده دسته پیاده  خودخدمت  ظهوریعلی سرتیپ امیر 

فرمانده  عنواِن بهشرکت فعال داشته سپس  مانع کشوردر  در جنگ ظفارو  عو شر گرگان 

و  جنگ تحمیلی آغازدر  آبادخرمپیاده  ۱۴تیپدر  سومرئیس رکن و  پیاده گردان، هانوگر 

فرمانده ، پیاده ارومیه ۳۴لشکرجانشین فرمانده ، فرمانده تیپ مهاباد، فرمانده تیپ پیرانشهر

در  99۱۴تا سال  غربشمال  سپس فرمانده قرارگاه عملیاتیو  پیاده ارومیه ۳۴لشکر

خدمتش  دورانل وهمیشه در طو  دهونم وظیفه انجامفرمانده  عنواِن بهشرایط  ترینسخت

 .دوش واقع ارتش مفیدو  شکشوراند برای وه تا بتبودرتش ا میی رزهایگانطلب خدمت در ودا

پی به ارزندگی خدمات و  خدمتش متحیر شده دوران با مطالعه مشاغل ایشان درمن  

های یژگیو مبرایو شتن خاطرات اوندن ومشتاق بیکی از دالیل و  ح بزرگش بردهو ر و  او مینظا

 همچنین، و دارد ایویژه یهاتوبسیاری تفاد که با زندگی نظامی وه بزرگ بفرمانداستثنایی آن 

 .باشدمیآینده بسیار مفید های آن به نسل انتقالخاصی است که های اناییودارای ت

 آبادخرمپیاده  ۱۴تیپاز  (ره)به فرمان امام خمینی 99۱۱سال در  میبعد از انقالب اسالو ا

 عنواِن هبو  افتهشت هوشهر پا انقالبی در هایوکمک نیر به  گرداندر سطح یک همراه یگانش به 

ر ناص برادر پاسدار، چمرانمصطفی دکتر  جناب آقای ر باوافسر تکاو  فرمانده یگان اعزامی

 .هددمی انجامبی را وخی هاته عملیاوفرماندار شهر پاو  فرمانده سپاه کاظمی

ی ز عراقوهای متجاوبا نیر  99۳۴تا پاییز سال  در آغاز جنگ تحمیلی در منطقه مهران

 علی جناب سرهنگانتصاب  بعد ازو  هبودحال نبرد در آبادخرم پیاده ۱۴تیپسرپرست  عنواِن به

در  ر ایشانودسته ب ،ایران میری اسالوجمه ی زمینی ارتشوبه فرماندهی نیر  صیادشیرازی

 در هرفرمانده تیپ پیرانش عنواِن بهو  انتقال پیاده ارومیه ۳۴لشکربه  99۳۴سال  دومنیمه 

 .دوشز عراقی میوهای متجاونیر و  نویضد انقالبنبرد با و  ل خدمتوترین شرایط مشغسخت

ی هاروهگاز  ضد انقالبپذیرد که عناصر ا میر  لیت فرماندهی تیپ پیرانشهرومسئ زمانیو ا

ه ب اسالمی ایرانری وپای جمهومعارض با نظام نی هاگروهدیگر و  منافقین، ملهوک، دمکرات

نه حرکات وگهر و  ندبودمستقر  پیرانشهر پادگانخاردارهای پشت سیم ظهوری سرتیپ گفته امیر

  .داشتند خودتحت کنترل  ار  میهای نظاونیر 
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گی هماهن آنهاست با بایمیمنطقه  در رومر و  روببرای ع الن تیپ پیرانشهرو مسئو  هایگان

م عناصر ورد هجومرتب مبه طور  منطقههای در مسیر جاده هاپایگاهو  هاپاسگاهو  ندکردمی

رد وسیر مدر م ،هاپاسگاهو  هاپایگاهبه  پادگاننفرات هنگام تردد از . گرفتندقرار می ضد انقالب

 شهادته ب اینچنینخودی ی هاواز نیر  تعدادیو  رفتندگمی قرار ضد انقالبجم عناصر اهت

ه قرار ختوفر خود افراد گرفتار کمین ،قبل از اینکه به مقصد برسندخودی ی هاونیر . رسیدند

اتی تلفو  فتندر میی مین ومنطقه ر های یا در جادهو  اندندممیمدتی در محاصره و  گرفتندمی

 اینگونه .امنیت نداشتند خودی هاپایگاه رزمندگان اسالم حتی در. دندشمیرا متحمل 

ها وتعدادی از نیر و  زه ادامه داشتومنطقه همه ر در  میهای نظاونیر ی هاتدیومحدو  هاجنگ

 .سیدندر میشهادت ه یا بو  زخمی

 هدایتو  ریزیطرح ه بروعال فرمانده تیپ پیرانشهر عنواِن به ظهوریسرتیپ علی امیر 

در  ،مناطق حیاتی آن منطقهو  ردشتس – جاده پیرانشهر، پیرانشهر پادگاناطراف  پاکسازی

ر دیگو  جردیومحمد بر  برادر پاسداربا همکاری  فرمانده تیپ مهاباد عنواِن به 99۳9 سال

از  بسیاریو  پاکسازیرا نیز  نقده –مهاباد ، سردشت – جاده مهاباد ،فرماندهان سپاه پاسداران

کار  ند کهنمایمی پاکسازی ضد انقالبد عناصر وجو را نیز ازمنطقه مناطق حیاتی و  هاستاور 

و  دارد خود راکه هر کدام مشکالت خاص  هاتبر این عملیاه وعال وا. بوداری وبسیار دش

قش ن، ان باشدوجنگل برای رزمندگان جو  هستانوی مناسبی برای جنگ در کود الگتوانمی

 .ده استوها ایفا نمودیگر نیر و  آرامش مردم منطقهو  بسزایی در آزادی

شرکت دادن آن و  پیاده ارومیه ۳۴لشکرر وی تکاهایگان تأسیسبا  ظهوریسرتیپ امیر 

 عمرانحاجط مقدم جبهه وخطاستقرار در  همچنین،و  ضد انقالبدر مقابله با عناصر  هایگان

ا ر  مینقش مهدر زمستان  درجه زیر صفر پانزدهدر سرمای و  شرایط تریندر سخت سردشتو 

 .دنمایمیاز منطقه ایفا  در حفاظت

به  پیاده ارومیه ۳۴لشکرسط وت بود غربشمال  زمانی که ایشان فرمانده قرارگاه عملیاتی

یخ در تاررا  هاتترین عملیاکم نظیر و  یکی از نادرترین آذرفرغضنفر  ۳سرتیپ فرماندهی امیر

و  ردون تلفات به اجرا در آوبد ۱کربالی به نام عمراندر منطقه عمومی حاج 99/9۳/99۳۱

که افتخار بسیار بزرگی برای  دردگمیارتش پیاده  ۳۴لشکرران ونصیب تکازی وپیر  ترینبزرگ

هایی تدر عملیا. استو دفاع مقدس ل جنگ تحمیلی ودر طجمهوری اسالمی ایران،  ارتش
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ان مرزمانهمشهادت رسیدن ه ه از بواندو  ما با یک دنیا غم، ایمجنگ داشته دورانکه ما در 

 .بودح مشخص و ضوه مان بکشورمردم و  هایگانات آن برای تأثیر دیم که شمیاجه وم

ر وعب یخو  شیده از برفوپهای ات از مسیر نفر جرا شد که در شرایطی ا ۱کربالیعملیات 

ار بسی آنهاشرایط را برای حرکت و  زدندزش باد سرد یخ میوو  از شدت سرما آنهاهای پاو  کرده

ه دشمن را بو  رسید خودآن قافله عشق به مقصد  بوداما به هر ترتیبی که  ؛بودار کرده ودش

 . دبوگرفته  رراق حیرت همگانو  توجهرد ودر آن زمان مه ک دنمایمی بودناو  غافلگیر ایگونه

با  کشوررده باالی الن و مسئو  فرماندهان، آن عملیات با کمترین تلفاتزی وبعد از پیر 

آنچنان آنان را  این عملیات، پیاده ارومیه ۳۴لشکرر ویان تکاوزی جنگجوشنیدن خبر پیر 

اجرای  نحوهشیفته و  رفتندگمی ای قرارندهوکه در مرکز قلب هر شن بودده ویران نمحو  متعجب

 .دندشمیآن عملیات 

 آذرفر امیر غضنفرضمن مکالمه تلفنی مستقیم با فرمانده عملیات  )ره(حضرت امام خمینی 

ملیات قلب مرا شما با این ع» :فرمایدبا صدور پیامی خطاب به رزمندگان میروز دوم،  در

ر مردان اهمیت وآفرینی دال شگفتیو  س که به آن همه زیباییوافس «.ایدخشنود ساخته

 . داده نشده استنمایی برجسته در چندانی
ً
از آن عملیات  ،ایعدهمشاهده شد که  بعدا

شده در  منتشرنشریات و  هابحتی در کتا که ایگونهبه  دانکردهر وخیلی سطحی عب نظیربی

، دانکردهآنچنان یاد ن استثناییو  از آن عملیات بزرگص تاریخ جنگ تحمیلی وخص

رام ادای احت شایسته است نظیربییا مشاهده آن رزمندگان و  شنیدنبا  هرکس کهدرصورتی

رد ومو  ر مطرحوتکاو  زش دیدهوآمو  ی با ایمانوجنگجو  ی یک رزمندهوالگ عنواِن بهو  مایدن

 و العاده آنان حتی قابل درکعملیات خارق ایعدهشاید برای  البته ؛قرار گیرندخاصی  توجه

 .هضم نباشد

ران وسط تکاوخلق آن عظمت تو  اجرای آن عملیات نحوهآشنایی با و  بررسیو  مطالعهمن با 

فعال  یروجنگ حضهای ه در جبههما صد حدوددر اینکهبه  توجهبا  پیاده ارومیه ۳۴لشکر

شنا ی آانسانن تلفات وجنگیدن بد نحوهو  شور و  یی با دنیای دیگری از جنگوگ، امداشته

ی جمهوری اسالم ارتشاده وخان شن شد که آنان جزئی ازور  بیشتراین حقیقت برای من و  شدم

 نتریدر سخت، جنگ میدانین در وشی نوبا ابداع ر که  اندبوده های مسلحوسایر نیر و ایران 

یشرایط    اسالم زمندگانر  میبه تما، ع زمین منطقه عملیاتو نو  جو 
ً
فرماندهان  خصوصا

 ،نمایش آن عملیات بزرگ ثابت کردند که تدبیرو  اجراهای مسلح با ونیر در  میی رزهایگان
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 و  زیوایمان به پیر و  استقامت، غافلگیری، زشوآم
ً
و  صصتخ، با دانش، فرماندهی عالی نهایتا

ایسته ش لذا ؛باشد میاز لحاظ نظاجنگ  بستبنباز کردن د راهگشای توانمیتجربه  همچنین،

و  یانانسمترین تلفات زی با کوپیر و  زش در شرایط سختوآم نحوهو  جنگیدنش ور از نظر  بود

ر قراسرمشق دیگران و  احترام سبب اردوم دیگر درو  اوق جوییصرفه همچنین،و  تجهیزاتی

 توانمییا آاما ، ی کاغذ بسیار آسان استوشتن جمالتی ر ونو  گرفتن یک قلم به دست. دبگیرن

 د؟ورا در آن شرایط سخت تشریح نماسالم رزمندگان های ریودال و  هاتآن شجاع

 ؟رات آنان به دیگران میسر استوتص انتقالآیا 

 توانمیداشتند م اسالمردم که رزمندگان و  به میهن، به دین عشقو  روآیا از آن همه ش

 شت؟ون

رهبر کبیر انقالب و  میهن ،عشق رزمندگان به مکتب اسالمو  روکه از ش بودیت این واقع

 و  گذشتگیخود از، فداکاری، د که ثمره آن ایثارشمیلد وشجاعتی مت، اسالمی
ً
ق وش نهایتا

رک ند دنتوامیداشت که فقط کسانی  خودن ودر در هایی ه جنگ زیباییواین جل. بودشهادت 

د توانیم کشورآینده های آن فرهنگ به نسل انتقال. قعیت قرار گرفته باشندوکنند که در آن م

 .باشدمیمتضمن بقای میهن اسالبرای همیشه 

 اقعو 
ً
 مهارتو  گستردگی عظمت رزمندگان اسالم به حدی است که اگر کسی تمام دانش ا

 ،کار گیرده نبرد ب هایمیداناری آنان در فداکو  ایثار، شجاعتای از برای نگارش ذره خود را

 .در وی کاغذ بیاوص لحظاتی از آن شرایط سخت را بر ر ودر خص ذکر مطلبی ،بوداهد وقادر نخ

 ِی وسه؟ لیکن چیزی که مرا باهد گرفت یا خیرورد پسند قرار خوم هایمشتهون دانممینمن 

همان فرهنگ زیبای  ازنی من واشتیاق در ، دوشمیدی من وجب خشنومو  ق دادهوآن س انجام

 ، مکشور مردم قهرمان هدیه کنم به  خواهممیکه  استجنگ 
ً
 دورانعزیزم در  رزمانهم خصوصا

محترمشان که با های ادهوخانو  ایثارگران، آزادگان، جانبازان، شهدا، دفاع مقدسهشت سال 

 .دندویاری نمنبرد حق علیه باطل آنان را های در پشت جبهه فداکاریو  استقامت، صبر

و  رصبو  ایستادگی، هاریوبیان دال و  سازکه از خاطرات مردان حماسه هایمشتهونرم او امید

 .دوش واقع همگانرد پسند وم، سخت است دورانم در آن وبو  این مرزاستقامت فرزندان 

 اصالنی اکبرستاد علی توپخانهبازنشسته سرهنگ  
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 انیوجونو  دکیوک دوران

لد واده مذهبی متوچهری شهر شیراز در یک خانودر خیابان من 9991سال  ماهمرداد ۳۴

 تیبا کشو  بودپدرم بازرگان  .اده هستموزند آخر خانم که من فر یبوداهر وخو  یازده برادر .شدم

 و ر  این از .کردتجارت میو  بردمیریه جنس وسو  حجاز، ستانوای به هندقافله رِت وصیا بهو 

 . بودمادرم در تربیت ما خیلی مهم نقش و  بودقات در سفرهای تجاری وپدرم بیشتر ا

رم ماد همچنین،و  هایموعمو  ر این راه داییکه د دکی به شنا کردن عالقه داشتموک دوراناز 

 ،دم را شناختموکه خ از زمانی کید وک دوراناز  .ندکردمیکمکم و  ندبودبی برایم وق خومش

ل ودمان مشغوسالگی به بعد که در محله خ پنج سن از. مکردمیهمیشه احساس استقالل 

اقعی وم درو  مبودل میونفر او  رستسرپ عنواِن بهباید م همیشه بود هاکردن با دیگر بچهبازی 

و  یدمدمیخیابان  نظامیان را در، بازی کردن در حین. اددمیر به من دست وهم احساس غر 

ای که سیلهو هر با. مدپیدا کر حرفه سربازی و  دکی عالقه عجیبی به نظامیانوک دورانهمان  از

 «.من سربازم» گفتم:می و مدشمیل بازی کردن ومشغو  مکردمیامکان داشت تفنگی درست 

 شرایط جسمی که از نظر قد ارد دبستان ابتدایی نمازی شیراز شدم به خاطرِ و  زمانی که

 مناظ، م برهانومدیر مدرسه مرح. مبصر کالس انتخاب شدم عنواِن به قدرت بدنی داشتمو 

خط من اله از رسمهمیشمعلم خط . ندبود قلم م مشکینومرحمعلم خط هم و  آقای صالحی

عالم همان  در. بودخط من بد  ابتدا دست از «.یسیوننمی زیبا» :فتگمی و رفتگمی ایراد

ته ل داشورا قب وی باشی تا همه توباید ق، گفتممی دموبه خ، مبود دومدکی که کالس وک

ه بع و رزشی شر و هایبه شرایط جسمی که داشتم در تیم توجهبه همین خاطر با  ،باشند

ی رسیدن اب بر ور با پشتکاری خوبه مر . ی کنمودم را قوخ تصمیم گرفتم جسمو  مفعالیت کرد

 شتهر  زمانی که به کالس ششم ابتدایی رسیدم در مسابقات چندینو  مکردمیبه هدفم تالش 

 عنواِن بهها را هم آن مدال زوهنو  مدال گرفتمو  دمول را کسب نمورتبه او  ی شرکتورزش

 .امدهویادگار نگهداری نم

اپیتان ک عنوانبهو  در آمدم یرزشی مختلفو هایتیمیت وبه عض ارد دبیرستان شدمو قتیو

و  کتبالتیم بس والیبال عضو  از تیم غیره بهمان زمان  در. الیبال دبیرستان انتخاب شدمو یمت

انه گهمسابقات َد و  فاعارتو  ان قهرمانی پرتابوعن دبیرستان دومسال  در. نیز شدم شنای شیراز

 مدیران مدارس من را، مبودرزش کسب کرده و رایطی که دربه ش توجهبا . دموکسب نمشیراز را 

ر جناب آقای وبه همین خاطر مدیر دبیرستان شاپ. ندکردمینام  با افتخار ثبتو  رایگان
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رمی من را با گ که بودناظم دبیرستان هم آقای منادی . دندونام نم ثبتو  تودستغیب من را دع

ی شیراز هاناان قهرمانی دبیرستور عنوبسکتبال دبیرستان شاپو  الیبالو  سال تیم در آنو  ذیراپ

 .دورا کسب نم

 د به دبیرستان نظامور و

ان وهنگ محمدیه با عن، ندبودتقر ی زمینی ارتش در شیراز مسویی از نیر هایگاندر آن زمان 

 حالباختر هنگ محمدیه در محلی که در در، بودم که پیاده هنگی هو  (ارواسب س) اروس هنگ

یراز مرکز پیاده شهنگ پیاده نیز دریک و  استقرار داشت، باشدمیابرد مستقر وه ۱۱تیپحاضر 

 .شده است نامگذاریاساس  بر همینف هنگ شیراز هم ور خیابان مع، داشتوجود  فعلی

ه عالقو  یدمدمیند بودشهر شیراز در حال تردد  درو  بسیار آراستهیان را که زه نظاموهمه ر 

جود و شیراز یک دبیرستان نظام شهر در. دشمینسبت به حرفه نظامی بیشتر ز وز به ر ومن ر 

 در ودبست ودرزشو یارکه بس پناهیکمی به نام آقای دهانوی با درجه ستورزش داشت که افسر

 توجها من ب. دونمبه بردن به دبیرستان نظام مییق وایشان مرتب من را تش. کردمیآنجا خدمت 

مقطع ششم  در 999۱سال  درو  فرصت را غنیمت شمرده، داشتمبه ارتش ای که به عالقه

شی رز و هایشتهر  میدبیرستان نظام در تما آن سال هم در. دبیرستان نظام شدم وارد دبیرستان

، ندبودستانم ود از دوران در آنافرادی که و  هاهمکالسی از. کسب کردم ان قهرمانی راوعن

تیمسار سرتیپ کریم و  بودص وی مخصوب نیر وافسران خ که از بودم مصطفی اطاعتی ومرح

 دعدات، یمبوددبیرستان نظام شیراز  با هم در، ندبودباالی ارتشی عبادت که از افسران رده

 .ند که بعد از انقالب بازنشسته شدندبودی هم دیگر

افق وکه پدرم خیلی م بودن زندگی م حساسی درو  مرحله مهم تن به دبیرستان نظامسوپی

 ،کردمیاما مادرم همیشه با دعا من را بدرقه ، کردمیت به کار کردن در بازار ومن را دعو  بودن

در . داشتندظام نندبیرستان به من ند که مخالفتی با رفتن بوده دانشگاه رفته ترم ببرادران بزرگ

 .فتندگمی آن زمان به ارتش اجباری

 ،به اعتقادات مذهبی که داشت توجهبا  وا «.وبه اجباری نر » :فتگمی درم به منپ 

یک و  ست داشتم که یک فرماندهودم دون خودر  من درولی  .«ههواین کار مکر » :فتگمی

 از فرماندهی لذت میواقع ،موبش یفقوم مینظا
ً
 لفهای مختزمانی هم که کاپیتان تیم. بردما

تا آخر خدمتم  ارد ارتش شدمو  از زمانی هم کهو  بی داشتمواحساس خیلی خ، مبودی ورزش

 نوچ ،در ستادها خدمت نکردم وقتهیچو  مختلف خدمت کردمی هایگان فرمانده در عنواِن به
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ارهای اجرایی را بیشتر همیشه ک .نداشتمست ودمدیریتی را و  کار دفتریو  یدمدمیدم نودر خ

 .ادمدمیترجیح  هابه دیگر کارو  ست داشتهود

 د به دانشکده افسریور و

 ریسه افارد دانشکدو  در شیراز یرستان نظامره دبوپس از یک سال گذراندن د 999۱سال 

. دمشمیل وقبو  ر آن شرکتوت در کنکبایسه افسری میستن به دانشکدوالبته برای پی. شدم

. دنبودما را در دانشکده افسری پذیرش کرده  ،روز قبل از کنکور  دهزیرا  ؛بودخیلی جالب 

 ،راه داشت ودشد ل نمیوهم قب هرکسو  اندممید در دانشکده شمیل وقب روکنک در هرکس

 کردیمدبیرستان نظام را باید پرداخت های هزینه رتوکه در این ص اددمیست استعفا بایمییا 

 یزشوره آمود ماه ُنهطی فت که بعد از ر میآباد در عباس واقع زشگاه افسریوه آمیا بو 

 .دشمی ی نائلسوم انوستبه درجه و  لتحصیلافارغ

. یمدبویده شوازی پلباس سربو  ندبودما را تراشیده  سرِ ی وم ،آن زمان دارم خاطره جالبی از

 هیک مسابقه بسکتبال بین تیم دانشکد. بودند والدو سرلشکر پ یه افسرفرمانده دانشکد

، ندال کردوسئو  ر یافتندوایشان در جمع ما حض. بود انجامتیم مستشاری در شرف و  افسری

 من بلد» :گفتمو  دستم را باال بردمد هستند؟ در بین افراد جدید من چه کسانی بسکتبال بل

دند که ش توجهمافسری ه مربیان تیم دانشکد، ز تمرینوسه ر  وبعد از دو  انتخاب شدم «.هستم

 االخره درب. هستم بهتر و ترباالگردن و  از بقیه نفرات تیم یک سرو  بی دارموشرایط بسیار خ

 .ع شدو مسابقه شر  ارتشو  دیگر مقامات دانشکده و ندوالدو ر تیمسار پوحض

یک امتیاز ازحریف عقب  تیم دانشکده افسری، ی مسابقهتهادر انو  بودمسابقه در جریان 

 :تمگفو  ی سرم گذاشتموپ را ر وتو  شدمپ وتصاحب سط زمین و در در سی ثانیه آخر بازی، بود

 تیم حریف ارد سبدو  پوتو  ت کردمولحظاتی بعد ش، پ گل بشهواین ت خواهممی وت خدایا از»

میهمانان تیمسار  .شحال شدندوهمه خو  افتادیم وتیم مستشاری جل ما با یک امتیاز ازو  شد

 قوشو  قوذ کهدر حالی ند والدو تیمسار پ همین اثنا در «.دندغرق در شادی شهم  ندوالدو پ

این » :ه افسری گفتالن دانشکدو به مسئو  گرفت خودش ورا در آغمو  نزد من آمدبسیاری داشت 

 مدلی بعو ،ه شرکت کردمدانشکد ورودی رومن در کنک .«ل کنیدور قبون کنکورا بدفرد 
ً
 وجهتا

 .دمشی زمینی ارتش ونیر  ،ه افسریدانشکد وارد من ترتیب،اینبه. اندشدم که کمکم کرده

بعدها ولی  ،بود سرهنگ علیمی دانشکده افسرییان ودر آن زمان فرمانده هنگ دانشج

 اممن برای تم، ندبودداده  رودستشده، معرفی و  فرمانده هنگ تعیین عنواِن به سرهنگ ناظم
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ه افسری هم امکانات دانشکد. دشمیکردن من ن ورزش زاحملذا کسی م، ها آزاد باشمورزش

ارش به سف توجهب که با ورزشی خیلی خو باشگاه، قبیل زمین چمن از ،بی داشتوخ بسیار

خیلی سریع به داشتم. هم بی وپیشرفت خو  دموکردن نمع به تمرین و شر ، فرمانده هنگ

 شورکبسکتبال  نوحال حاضر رئیس فدراسین که دروبا آقای مشحو  تش درآمدمیت تیم ار وعض

 .یمبودارتش بسکتبال تیم  اردو ر وف عنواِن به ود هر، هستند
 ورودی روند که در کنکوش ه افسریدانشکد وارد ستندتوانمیافرادی ری است، والزم به یادآ

 داشتیمانی هم و ر و  یورزش تست، ندکردمیدریافت را  چهارده نمره باالی دانشکده افسری

 وارد طلبین به دانشکدهودا ،حلرام میتما لی دروقب رتودر ص، سپس معاینات جسمانی

دم ش توجهم، ع شدو ه شر دانشکدهای کالسو  شیدموس نظامی پلبا بعد از اینکه .دندشمی

 .دانفتهر  زشگاه افسریوتعدادی نیز به آمو  اتعدادی هم استعف، اندر رد شدهوعده زیادی در کنک

ه ک دیوان محمو سپس سر ، بود ان امجدیو سر  در دانشکده افسریهانم ولین فرمانده گر وا

 انوهان هم ستوگر  فرمانده دسته. شد افسری هها با درجه سرهنگی فرمانده دانشکدبعد

 .شد سنندج پیاده ۳۱فرمانده لشکرایل انقالب و در ابعدها که  بود صفری

 بسیارکه فردی  بود اسماعیل سهرابی دانشجو افسری در دانشکدههایم ایرهواز همد 

زمان  شان درای. دندهم ش کرمانشاهزرهی  ۱9لشکرفرمانده ، بودایمان  باو  متعهد، مؤمن

 ردهم که ف مهدی کتیبه دانشجوو  بودزه بگیرها انتخاب شده ور و  یی ارشد نمازخانهودانشج

 ن من فعالیتوچ. ندکردمیرا یاری  زه بگیرویان ر ورمضان دانشجهای در ماه، بودبی وخو  مؤمن

ده شه افسری ی دانشکدورزش هاییمتی هاکاپیتان ،اپیتانو در سال سوم ک مکردمیی ورزش

نگهبانی آشپزخانه دانشکده . ادنددمیش وگ هایمبه حرفو  ل داشتندومن را قبهمه ، مبود

 استوهمان زمان یک فضا برای نمازخانه درخ در. بود یورزش هایی تیمهاکاپیتانآن زمان با 

 .ودبچسب ندلو  سباما منا ،اندن داشتیمواز خجایی برای نم هادر آسایشگاه هرچند ،کردیم

 کنار آشپزخانه یک محلی را برای این کار در نظر در، های انجام گرفتهباالخره با پیگیری 

ا مثاًل ب، ای داشتهدش برناموبرای خ هرکسی جمعه هابش. در اختیارمان گذاشتندو  گرفتند

یک جایی از دعای کمیل را  .اندیموخدعا می، هرابیاسماعیل س دانشجو و مهدی کتیبه دانشجو

ی جمعه را هاشبو  بی داشتیموخ مذهبیهای رت مراسموص به هر، آنها بقیه راو  دمخوانمی من

دم بیشتر ارشد وخمن ن وچ. دیتی نداشتیمورمضان اصاًل محدهای در ماهما . ذراندیمگمی آنجا

رای سحر که ب گفتممی به نگهبانو  یرندگمی زهوزه بگیرها را داشتم که چه کسانی ر ومار ر آ، مبود
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و  یمدکر میحلیم میل و  فتیمر میبه آشپزخانه  یسحرردن وخبرای  ما. آهسته بیدارشان کنند

افطاری هم غذای . ادیمدمییان وافطار به دانشج در ،بودمرغ  پنیر یا تخم، صبحانه را که کره

 عو مجم در. مان را تغییر دهیمستیم برنامه غذاییتوانمیدمان هم والبته خ .بی داشتیموخ

  .نداشتیم از این نظر مشکلیو  بودب وخیلی خ، غذاییوضعیت و  کیفیت تدارکات

 ،غذایی داشتند دو جیره دندشمیسیر ن، داشتند بدنی زیادی فعالیتن وچ کارانورزش

 کسهیچ بودای داده ویژه رویان دستودانشج اینگونهص وخصدرهم  فرمانده دانشکده افسری

یق ونه کسی را تشزمان فرماندهان  در آنالزم به ذکر است که . از نظر غذایی مشکلی نداشت

 خوده گرفتن بستگی بزه ور . ندکردمیزه گرفتن منع ونه کسی را از ر و  ندکردمیزه گرفتن وبه ر 

 . رفتگمی زهور ، بودزه گرفتن واهل ر  اگر ،فرد داشت

زمانی که نفرات  ،زستانویم در گرمای خبودد شاهو  یمبودر وطهمینجنگ هم  دوراندر 

ن ومرتب بیر ، عرق کردن زیادو  گرما واسطۀبهنمک از بدنشان و  بودره زده وهایشان شلباس

 .ی آنان داشتبلقو  گی به ایمان ذاتیبست کهرفتند گمی زهوکه ر ند بودنفراتی ، زدمی

 ی دانشکده افسریهاآموزش

های شور و  د را با مدلور وافراد جدیدال خواهدو میدارد لی واص خودهر ارتشی برای 

 .یردگمی نظر را در ییهاآموزشو  انجاماز کارها را  یکسری ترتیب،اینبه. یت نمایددش تربوخ

کارهای . ره را طی نمایندوانین جاری دوقو  بهومصی هاآموزشاساس  ست برایبمینفرات 

. دوشیمسم یک سرباز جو  حو سازی ر  مومقاو  بردباری، تحمیلی باعث باال رفتن صبرو  اجباری

 آنهابلکه  ؛تبد اس ...و یا خزیده رفتن وپاشو  شیننجمع یا قدم آهسته یا ب نظام بگوییمما نباید 

 .دوشمیرزم  میدان از دربیک سرهای اناییوتباعث رشد 

 ،طی نکندرا که مقدماتی هستند  هاآموزش اینگونه اییا هر عنصر رزمندهو  اگر سربازی 

وجود  روما اینگونهها هم رتشا میتما در .دوشمیشرایط سخت ن قادر به اجرای عملیات در

مان هنگامی که باران هم هانوگر های فرمانده دسته کی اززی یور  دانشکده افسری در. دارد

، ادیمایستو  ما تعجب کرده. یموخزیده بر  بودالی و  ر داد در زمینی که گلوبه ما دست باریدمی

و  ند بردبودریخته  دوکه ک افسری شکدهما را به داخل زمین چمن دانو  عصبانی شد

د ور یماما یادم ن، ر را اجرا کردیموما هم دست «!یدور ب( سینه خیز) خزیدهو  ابید زمینوبخ»:گفت

 سخت واقع که تحملشی گندی وب، اددمی دوکی وز آسایشگاه ما بور  سهکه مدت 
ً
 وا اام ؛بودا
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 درها وتربیت نیر و  رشوپر وزشورت آموهر ص در. رش بدهدوه اطاعت را در ما پر حیواست ر وخ

 .دوشمیخاصی  توجهکه به آن  ی استاز الزاماتهر ارتشی 

 شکده افسریدان میس علودر 

 :ندبود ر کلی در سه بخشوبه ط در آن زمان افسری کدهشدان میعل سودر 

ه دارای داشتیم کهم  کتاب الکتریسیتهجلد  ود. بودشیمی و  کفیزی، یک قسمت ریاضی

در داخل  نیزفیزیک اتمی  ط بهومرب که مباحث ندبودصفحات بسیاری و  ل مختلف علمیوفص

 واقع هک ارد دیگروبسیاری مو  ندبود گنجانده شده آنها
ً
ن آ ند برای همین دربود یسختس ودر ا

ه انند از عهدوتا بت ندکردمیم استخدا ه افسریریاضی را در دانشکدهای فقط دیپلمهزمان 

 .برآیندل شدن در امتحانات وقبو  ه افسریشکددان میعل سودر گذراندن 

 رانتهنی که در دانشکده فهایی حتی درسو  مثلثات، ط به شیمی عالیوسی هم مربودر 

ی که زمان. برداری نقشه، انیوخنقشه، سازی راهو  مصالح متومقامانند ، بود ندکردمیتدریس 

ن امهندس ستفاده کردم کهی کارهای مهندسی اس براودر  این میمن بازنشسته شدم از تما

 .هایی هستنداناییوتدارای چه  هاند که نظامیبود شده متعجب در شرکت نفت شخصی

ژاندارمری هم افسر و  ریاییی دونیر ، اییوی هوبرای نیر  ه افسریدانشکد ،در آن زمان

را نیز از دیگر  تعدادیولی  ؛بودها ون نیر آ خودستخدام نفرات با که البته ااد دمیزش وآم

های رهوجهت گذراندن دهم  آنها خیلی ازو  ندکردمییان دانشکده افسری انتخاب ودانشج

 و سطح علمی ارتقاو  که در رشد دندشمیاعزام  کشورخارج از  به علمیو  تخصصی مختلف

 .بود مؤثربسیار  آنهاتخصصی 

. بودگنجانده شده ق نیز وحقو  جغرافیای نظامیو  تاریخ نظامی شکدهدانس ودر در 

 تاریخی های جنگ
ً
سپهبد سط وت کتاب هنر جنگ جهانی از دومو  لواهای جنگ خصوصا

 آشنایی بهو  هنر جنگ عنواِن بهبه ما  بود هنر جنگو  ی تاریخ نظامیادکتر که دارای ان ز وفر 

 .ندکردمیتدریس را  هاتشکسو  هازیوپیر علل و  تاریخیو  گذشته دورانهای جنگ

ی را به ما وانکاو ر و  انشناسیو ط به ر وس مربودر و  بودی ما وانکاو استاد ر هم دکتر شجره 

 اهدخومینی که یک فرمانده زما» :فتگمی ایشان. ندبودکه بسیار مفید  نمودمیتدریس 

  «.دش جلب کندوخ را به سمت همه توجهو  اید یک صحنه را درست کندب، صحبت کند

 ومسائل زیادی را به ما آم، ی افرادوانکاو ر و  ن فرماندهیورد فنودر م ایشان
ً
خت که بعدا

ی هاآموزشهنر فرماندهی و  ص فنوع در خصو در مجم. ندبوددرمسیر خدمتم بسیار مفید 
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بی برای وصیات خوزیرا یک نفر ممکن است از نظر ذاتی خص ؛ادنددمیبی را به ما وخ

الزم در مسیر خدمت با ی هاآموزشبعد از ، زش ببیندواما الزم است آم ؛هی داشته باشدفرماند

 4.دوشمیانمند وت ایفرماندهر وبه مر و  د که تجربه کسب کردهوشمی ور هبومسائلی ر 

 لوا ردو  ما سخنرانی دینی برایو  آمدعسگر میحانی به نام قاضیور یک  شنبهپنج روزهای

ند بودته اسمش را گذاشحال چرا . کردمیبرای سالمتی شاه دعا یش هاتآخر صحبو 

 و قشونیعنی  عربیعسگر به زبان . دانممینداشت  دیگری یا علت خاصو  عسگرقاضی

از که نه به سرب کس تریننی منصفیع. بودر منصف سرباز ومعنای دا عسگر هم شاید بهقاضی

 .دکنمیکمک  آنهاه فقط ب، نهی داردو  دارد نه امر وفرماندهی به ا

 بحثصر و  بودن هاعظهومبحث سیاسی در م
ً
ی اتآی بتداا آن قاضی عسگرو  بودمذهبی  هافا

اد دمیط ربو  کردمیجیه وت نوناگوگ یلآن آیه را با دال و  سپس آیه را تفسیر، دخوانمی را قرآن از

 .داشتوجود  زهاوبه مسائلی که در آن ر 

گاه اعزام و ما هر سال به ارد، شکده افسریدان میرزی هاشآموزو  س علمیوه بر در وعال

در شرایط و  نظامیهای گاهو ارد را در هاآموزشدیگر و  رزم انفرادیی هاآموزش دیم تاشمی

ی رما از دانشکده افس .بود در شمال شهر تهران واقع اقدسیهدر گاه ما و ارد. نمائیمطی سخت 

 .فتیمر میپیاده  تجهیزاتو  ابوخکیسهو  پشتی لهوبا کرا گاه اقدسیه و تا ارد

                                                                 
و متحرک از حوادث قرار دارد و وضع او چنان است که  . یک فرمانده در میدان نبرد همیشه در میان یک سلسله مواج4

هرگز حتی برای یک لحظه قادر نیست تمام اهمیت حوادثی را که در شرف وقوع است در نظر بگیرد. هر حادثه لحظه به 
ترین کند و فرمانده در هر لحظه این جریان متوالی و پیوسته، در مرکز بغرنجلحظه به طور نامحسوس کسب اهمیت می

ها شماری از سؤاالت که اغلب آنها و... قرار دارد و پیوسته باید به تعداد بیها، مشورتها، نگرانیتهدیدها، نیرنگ
 متناقض یکدیگر هستند پاسخ بدهد. 

که بر اساس استراتژی و  هاراه کار در برابرش قرار دارد که شاید هر یک از راه کار هایک فرمانده در لحظات دشوار، ده
اب کند تا را انتخ هااکتیک جنگ تنظیم شده است، با دیگری متضاد باشد. کار فرمانده این است که یکی از این راه کارت

یگانش و جان نفراتش را در میدان نبرد نجات دهد. اما گاهی ممکن است آن راه کار را هم نتواند انجام دهد؛ زیرا حوادث و 
کند و تا آن فرمانده تصمیم خود را بگیرد، چون شرایط میدان نبرد مرتب تغییر می زمان در میدان نبرد منتظر نخواهند شد

زاد کس به طور مادر های نبرد هیچشدن و مؤثربودن در میدانرو برای فرماندهباید به راه کار جدید دیگری فکر کند. ازاین
دارد  های زیادینترل نماید؛ بلکه نیاز به آموزشترین شرایط هدایت و کهای خود را در سختتواند فرمانده شود و نیرونمی

 آموزش و تجربه کسب نماید. های مختلف رزمیمرور باید در بدو ورود به خدمت و در حین خدمت در یگانکه به 
 از جان نفراتش مراقبت و محافظت نماید در ثانی با  

ً
 آنچه را که آموخته در میدان نبرد به کار گیرد تا اوال

ً
صمیمات تنهایتا

موقع در زمان و مکان مناسب با حداقل تلفات به پیروزی دست یابد در غیر این صورت نتیجه عملکردش صحیح و به
 آفرین خواهد بود و شاید کشوری را به ورطه سقوط بکشاند. )نویسنده(فاجعه
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 یابانخ از بلکه، نه خیابان دیگریو  بود)شهید بهشتی(  آبادزمان نه خیابان عباس آن در 

( یشهید بهشت) آبادعباسخیابان . یمکردمیاقدسیه حرکت گاه و اردبه سمت  )عج( عصرلیو

 کی آباد درنزدیک سلطنتو  آبادعباسهای نزدیک تپه، دیمشمیاده خاکی ج وارد ،بودخاکی 

یه اقدس طرِف سپس به ،یمکردمیستراحت ا میک، ادنددمی باشدقایقی را راحتمحلی به ما 

 9۳:9۴ساعت و  فتادیمامیراه  ه افسریدانشکد صبح از ،۴۳:۴۴ما ساعت . یمکردمیحرکت 

 .رسیدیماقدسیه میگاه و اردبه  ،99:۴۴ تا

 اریوسزش اسبوآم، یدیمدمیانفرادی رزم ص ودرخص ی رایهاآموزشگاه اقدسیه و ارد در

دافند پو  توپخانه زشوآم. دیمادمی انجامالرک دارآباد های که در پشت تپهرا هم تیراندازی و  بود

 .ذراندیمگمی نیزا ر  میی مختلف رزهاآموزشو  اییوه

زیرا در اطراف این  ،دیمشمیم اعزا گاهو به این ارد فقط ه افسریدانشکد دورانسه سال  در

 فقطما و  خبری نبوددر آن زمان از تلفن . داشتوجود  زشوی مناسبی برای آمهانگاه زمیو ارد

 .یمبودهایمان در تماس ادهواز طریق نامه با خان

یک ماه به مرخصی  بودتابستان  فصل گاه اقدسیه که درو در ارد آموزشاه م دو طی بعد از

یم تا افتییمراهم فرصتی نوروز  م عیدالبته ایا. هایمان باشیمادهودیم تا در کنار خانشمیاعزام 

ستیم در ایام سال استفاده توانمیندیگری مرخصی  گونههیچ از اما ؛اده باشیموخان در کنار

انیم به شهرهای ونداشت تا بتوجود  زهونقل به شکل امر و  ل حملسایو ،هم آن زمان. نمائیم

 . برگردیمو  یموز بر ویا سه ر  ور ظرف دود

 یروزشبانه دوران. دیمشمیمتحمل  ه افسریمات زیادی را در طی سه سال دانشکدزحما 

باشم تا در ارتش به  ممتاز هارهوم در همه دکردمیسعی  ،را دارد خودهای خاص سختی

 4.برسم فرماندهیهای باالترین رده

                                                                 
دانشگاهی سه سال بود که دانشجویان نظر آموزش علمی چه از نظر آموزش نظامی و چه از  . مدت آموزش دانشکده افسری4

التحصیالن دانشکده افسری را های انجام شده پیشرفت بعدی فارغشدند. آموزشدارای معلومات علمی و عمومی الزم می
 هایدانشگاهی، استاندارد آموزشی مبتنی بر اصول دانش ریاضی و سایر رشته ساخت. در مدت آموزش علمیمیسر می

فته شده های فرا گر لوم، مهندسی، علوم اجتماعی بود، به نحوی تهیه و تنظیم گردیده بود که دانشجویان بتوانند از آموزشع
های علمی های علمی و واحدگردند استفاده نمایند. واحدبرای حل مشکالتی که در طول خدمت نظامی با آن مواجه می

 بدین شرح بود:نظامی دانشجویان در سه سال دوران دانشجویی 
، فیزیک ۳و9، شیمی عمومی ۳و9دروس دانشجویان سال یکم، مهندسی نظامی، مهندسی ماشین، ریاضیات عمومی

، اقتصاد. ۳و9، جامعه شناسی، زبان فارسی ۳و9، )حرارت و نور(، زبان خارجه ۳مکانیک(، فیزیک عمومی ) 9عمومی 
 (سال دوم نوزده واحد بود.واحد و نیم ۳9یکم  سالجمع و احد در طول سال یکم چهل و احد بود. )نیم
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زمان  ندر آزیرا  ؛به درجه ارتشبدی برسمتش ر در ا من باید» :گفتممی ستانموهمیشه به د 

قرار  هاانسانن ومختلفی دردر های ند متعال انگیزهوخدا «.بودارتشبدی  درجهو  باالترین مقام

 االناین هستی که  خیلی باالتر از وت انسانای » :دیفرمامی انسان خودداده است که به 

  «.پیدا کن اینهادت را بیشتر از وخ وبر ، هستی

ی شخصی که داشتم هاتلیومسئو  اخالقیم از نظر کردمیدر همین راستا همیشه سعی 

اما نکته مهم این است که  ؛دوش اهمرشد برایم فر های دهم تا زمینه انجامین تالش را بهتر

 پخانهتواًل برای یک افسر مث، زیادی داشت تأثیرن های مختلف در رشد افسرارستهو  هاآموزش

غیره چه و  دارایی، مخابرات، سته مهندسیبرای ر  مهم است؟و  تأثیرگذاریی هاآموزشچه 

 نیاز است؟هایی چیز

                                                                 
 9، مکانیک اجسام جامد، فیزیک عمومی ۳و9دروس دانشجویان سال دوم، مکاتب فلسفه معاصر، ریاضیات علمی 

، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی، روانشناسی نظامی و تاریخ سیاسی، ۴و9الکتریسیته(، الکترونیک، زبان خارجه )
 در طول سال چهل واحد بود. )بیست واحد نیم ۳و9 گرافیک مهندسی

ً
 سال یکم و بیست واحد نیم سال دوم بود.(که جمعا

ریزی ماشین محاسبه، ترمو دینامیک صنعتی، استاتیک، پرو مکانیسم، تاریخ تمدن دروس دانشجویان سال سوم، برنامه
سال دوم(، جغرافیای انسانی، مکانیک کم و هم در نیمسال یالمللی، نقشه برداری )هم در نیمو فرهنگ ایران، روابط بین

 ۳9واحد بود. ) ۴۳در طول سال  هاسیاالت، مهندسی اردنانس، جغرافیای ایران، تئوری احتماالت، الکترونیک. جمع واحد
واحد بود که  9۳۳ دوره سه ساله دانشکده افسری های علمیسال دوم(. جمع واحدواحد نیم ۳9سال یکم و واحد نیم

 شدند.و نمره دریافتی قابل قبول به لیسانس علوم نائل می هادانشجویان پس از موفقیت در گذراندن واحد
گذراندند که برای دروس نظامی را نیز می عالوه بر دروس علمی، دانشجویان در طول سه سال در دانشکده افسری

تی از دروس نظامی هر سال یک هفته در فصل زمستان به اردوگاه زمستانی و یک ماه به دوره کوهستان و گذراندن قسم
دادند. های مصوبه را نیز در میادین تیر در طول سال انجام میشدند و همه ساله تیراندازیجنگل در فصل تابستان اعزام می

متری، میلی ۴9/99متری، کلت میلی۱/9۳یا  ۱۴، تیربار کالیبر9.آ9.ژ. ، تیربار ام9و یا تفنگ ژ 9)تیراندازی با تفنگ ام 
های آشنایی با انواع مین. دانشجویان بعد از گذراندن دوره دانشکده افسری با و پرتاب نارنجک و آموزش ۱آر. پی. جی 

ای و غیره و ی مختلف رستههای آموزشدومی نائل و با طی دورهروزی به درجه ستوانهای شبانهتوجه به زحمات و سختی
های ویژه در داخل و خارج از کشور در سطحی قرار های گوناگون و گذراندن آموزشو رزمایش هاشرکت در اردوگاه

 ها اعتماد کند. توانست به توانمندی آنگرفتند که ارتش میمی
های رزمی عنواِن فرمانده دسته در یگانکشید بهکه درحدود چهار سال طول می هادانشجویان بعد از گذراندن آن دوره

 قرار گرفتن آنمشغول به خدمت می
ً
عنواِن فرمانده در دوران جنگ که حتی خدمت ها در کنار جوانانی بهشدند. مسلما

سربازی نرفته بودند و آموزشی را هم طی نکرده و یک نگهبانی پادگانی در شرایط صلح را هم نداده بودند کاری دشوار و 
 پایان نیاز داشت. بود و به حوصله و صبری بیسخت 

 به
ً
اعث آفرین و گاهی بدر خصوص مسائل تخصصی جنگ مشکل هاواسطۀ اختالف نظرقرار گرفتن در چنین حالتی مسلما

 نشد. فرماندهان ارتش با توجه به تجربه و دانشی که داشتند و برای آبحث بین فرماندهان زبده و توانمند ارتش و آنان می
تر آن جوانان فاقد آموزش را با آغوش باز پذیرفتند و آموزش دادند و عنواِن برادری بزرگسالیان زیادی زحمت کشیده بودند، به

 «نویسنده»صدر آن دوران را پشت سر گذاشتند و برای کشور و هم میهنانشان مفید و مؤثر واقع شدند. با صبوری و سعه
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که  بود آلش اینایده، بودن رسته من پیاده وچ افتیمیاختصاص افسری که به رسته پیاده 

 و آن زمان معم در. ارتش برسد دررشد به آخرین مرحله 
ً
رسته  فرماندهان رده باالی ارتش از ال

 تماو معمو  بوداش پیاده ی زمینی رستهونیر  هیفرماند، ندبودپیاده 
ً
آخرین  هفسرانی که با میال

ه ر وبعد از طی دافسران پیاده . ندبودپیاده دارای رسته ، مقام فرماندهی در ارتش رسیدند

و  یرسرلشکبه درجه ، رت شایستگیودرصو  ی نایلسرتیپبه درجه  سودافو  عالی، مقدماتی

 . ندکردمیرشد  طورهمینو  دندشمیی زمینی ارتش ونیر  یاندهفرم هاتان در

ی هایگاندرست زحمات زیادی را بایمیمسیر خدمت  البته افسران برای رشد کردن در

یدند تا به درجات باالی دمیخدمت  دورانزیادی را در های سختیو  دندشمیتحمل م میرز

االی بهای ع فرماندهان ردهو در مجم( دشمییا ژنرال نو  یک شبه کسی فرمانده. )ارتش برسند

 رسته و  ندبودن ...و مهندسی، مخابرات، توپخانههای ارتش از رسته
ً
 .بودپیاده  آنهاعمدتا

 واقع یدند کهسر میبه مقامات باالی فرماندهی  فرماندهانی و ناگفته نماند افسران
ً
ل و در طا

 شایسته ساالریو  ندبود هانجزء بهتریو  کردهسپری  بهترین خدمت را خدمتشان سی سال

تعیین  را جهت هامصاحبهو  روکه مشا نم دکتر بیرجندییادم نرفته است که با خا. دشمیرعایت 

من  و مکردمیصحبت ، اددمی انجام ه افسریشکددان میسویان در پایان سال ونشجدا رسته

 :ن گفتمم «.را بده سؤالم ابوج» :فتگمی وا «.پیاده، پیاده، پیادهرسته » :گفتممی مرتب وبه ا

ر د ...و مهندسی، م رسته مخابراتوبر  امنیامدهمن ، خانم دکتر بیرجندی «اهم بجنگموخمی»

من ، پ شلیک کنموبا تو  موپچی بشوت خواهممیمن ن، فتم دانشکده فنیر می غیر این صورت

 . بجنگم وبا او  دشمن را ببینم سینه به سینه، ی دشمنور هبور  خواهممی

عیین ل رسته پیاده تون را نفر ام خانم دکتر بیرجندی. ل شدموا نفر، تعیین رسته پیاده در

رسته  تعییندر  میع بسیار مهو ضواین مو  بودمن آشنایی پیدا کرده حیه وکاماًل به ر  وا. کردند

 .پیاده، پیاده، پیاده، مبودشته وشناسی نانو ر ی هاتاب تسوج در. افسران است

عد به ب. ل شدمور انفای که داشتم علت عالقهه بدر رسته پیاده  ،ایرسته ره مقدماتیود در 

ره جنگ در وبه دسپس  .ل شدمونیز نفر ا هاهر وچتربازی اعزام شدم که در آن دو  ره رنجرود

ر شناخت عالی سرکااین البته . کردم ره هم رتبه نخست را کسبوشدم که در آن د جنگل اعزام

 . بود خانم دکتر بیرجندی

و  مبود هش باز پذیرفتوآغست یک افسر پیاده طی کند من با بایمیایی را که ههرود میتما

ه برای اینک ،بودر وتکاو  ره رنجرود ،زیادی گذاشت ی من اثروای که ر رهود نهات .مبودفق هم وم
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 و یمبود رفتهمتر راه وکیلچهل  دوحددر مسافتی، یروک ساعت در ۴۱د ور مییادم ن قعوهیچ م

و  ریدوختند که از این آب باید بگف .بودرم ای رسیدیم که پر از کِ به برکه، یمبودگرسنه و  تشنه

من سریع با کارد سنگری و  هم انداختند فندسویک گو  ردنوخی ما برای وماری را انداختند جل

 من ه تحملستانآو  حیهوباعث شد که ر  ریوره تکاود. ردیموجگرش را خو  بریدم سفند را سروگ

 ایراندر جنگ تحمیلی عراق علیه  سختهای رهون دگذراندن آ. دویت شوتق هایمرهودهمو 

ی هاتاعملیو  منمای کنترلو  هدایت بیوخ وستم یگانم را به نحانوتو  بودخیلی برایم مفید 

 .رموبی را به اجرا در آوخ

یاد دارم این است که در ه ب گاه اقدسیهو یی در اردوره دانشجویکی از خاطراتی که از آخر د

ستیم خوامییم که بودما چند نفر ولی  ،ادنددمیآموزش ر را وتوآن زمان به ما رانندگی با م

 ۳۳۴۴غ به مبل ینفودخودرو یک و  ی هم گذاشتیمولی ر وپ لذا. را یاد بگیریم خودرورانندگی با 

 ،دق عقب گرفته تا باالی آنصن دیم ازشمیخودرو ار ویم که سبود نفر ازدهو د. خریدیم مانوت

 .اهینامه دریافت کردیموگو  گرفتیم باالخره همگی ما رانندگی را یاد

 ام داشتغضنفر ن شپز که مشهدیرفتیم نزد آ، گاه به اتمام برسدو که ارد بودز مانده وسه ر  ود 

ختیم ری بعد از صرف ناهار همگی «.یم تفرشوبر  خواهیممیدتر بده که وناهار ما را ز » :گفتیمو 

 .به راه افتادیمو  ار شدیمونفر س ازدهو د، دشمیر جا ونفر به ز  چهارکه  ییدر خودرو. خودروی وت

 آنو  ده شدیمپیا خودرواز . قف شدومتو  کشیدسرباالیی را ن خودرویم که بود چکودر گردنه ق

را  شکه آتکردیم  هر کاری، آتش گرفت خودروناگهان ، باالی گردنه رسید ل دادیم تا بهورا ه

وقتی خودرو به طور کامل در  ل دادیموی دره هورا ت خودرو، ای نداشتش کنیم فایدهوخام

 .مان تعریف کردیمستانوع را برای دو ضومو  گاهو برگشتیم به اردو  ختوآتش س

. ندخندیدمیو  ندکردمیصدا  ما رانام با آن و  اسم گذاشتند نفرازده و دما برای  مانستانود 

اد وج، روپوطن روشهید منص خلبانسرهنگ ، فی آذرخشمصط هاینفر نام ازدهو آن د از

 ،بودانی وجی هاتاز خصلعملکرد ما البته . یمبودکار ورزش در خاطرم هست که همه ساغری

 انیوانرژی جو  یدوی نگچیزهیچو  انی ساکت باشدواگر ج. انیوجر وشو  ع شیطنتو یک ن

 .باید بدانید که مشکلی دارد، نداشته باشد
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 پیادهرسته ره مقدماتی واعزام به د

 پیاده گرگان 5لشکرد به وروو 
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 ایمقدماتی رستهو  ره دانشکده افسریواتمام د

ره وجهت طی د شیرازپیاده  به مرکزو  التحصیلفارغ ه افسریکددانش از 99۴9سال 

رسته مقدماتی ره ود هم در، رهوبعد از اتمام د. اعزام شدم ره رنجرود و مقدماتی رسته پیاده

ک ی رهودر پایان د. مدول را کسب نمورتبه ا، که کردم رنجر با تالش زیادی رهوهم در دو  پیاده

به من  وا. ب نمایدانتخا یدانوجا را برای خدمت در گارد منآمد تا  شاهنشاهی گارداز افسر 

 بهمن ید آمیشت وخ» :گفتم «ایانتخاب شدهگارد شاهنشاهی  برای خدمت در وت» :تگف

به درد خدمت در  وت»: ه من گفتسخ بدر پا «شما! وان حداقل بگو جناب سر ؟ وتیم وشما بگ

 «.رموخآنجا نمی که به درد چه بهتر» :گفتم «.ریوخگارد نمی

تخاب شدند. مثل مرحوم ایرج شهباز و بهمن هایم برای خدمت در گارد اندورهتعدادی از هم

« یستم.من گارد بیا ن»گفتم: « بیا با ما برویم و در گارد خدمت کنیم.»میراد، آنها به من گفتند: 

اراضی اگر در یگانی افسر ن»باالخره کار کشید به فرمانده مرکز پیاده، من هم به ایشان گفتم: 

مشغول خدمت شوم. زیرا با روحیه و ایمانی که من دارید من را بفرستید آنجا تا در آن یگان 

 «داشتم، خدمت در گارد شاهنشاهی با من سازگار نبود.

های آموزش زحمات زیادی را متحمل شده بودم تا برای کشورم مفید من در طی دوره

های کاراته، تربیت های رنجر، جنگ در کوهستان، چتربازی را در شیراز و دورهباشیم. من دوره

 ام.گذرانده نوردی را در تهرانی و سنگبدن
 

 
  ، شیراز99۴۳عملیات رنجر، آموزش نحوه اعتراف گرفتن از اسیر ـ سال 
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 تهران فیروزه قصر پادگانو  پیاده گرگان 5لشکربه  انتقال

منتقل  گرگان ۱من را به لشکر قدماتیدر پایان دوره م

پیاده  ۱لشکردم را به وکه من خ بود 99۴۳سال ، دندونم

گرگان پیاده  ۱دانی لشکرونزد رئیس آج. دموگرگان معرفی نم

 عدادت» :گفت منبه  وا. رفتم بودانی و افسری با درجه سر  که

 یک محل شهر. اریمیک محل بد در لشکر دو  بوحل خم دو

 دردیگری هم و  گرگان هم در شهریک محل و  ساری

جنگی  یتمأمور هم در های آنواحد دختر که یکی ازچهل

برای  وا «.بفرستمرا  دیهخوامیهر جایی » :گفتم «.است

ایطی شر  اختصاص دهدیا گرگان و  یگان ساریاینکه من را به 

من بچه فارس هستم به کسی » :گفتم وکه من به ا گذاشت

 :گفتو  من بلند داد زدهای با شنیدن حرف «.همدمیباج ن

  «؟ل بدهی!ومن پ ی بههخوامی ی؟کنمیهین وبه من ت وت»

و  دیصدای ما را شندر دفترش ( سپهبد شد بعدها) بودکر که فرمانده لش سرلشکر منیعی

رئیس  وبگ» گفت:و ا تعریف کردم وماجرا را برای ا، نزد ایشان رفتم اینکهبعد از ، را صدا زد من

لشکر سر ، شد وارد دانی به اتاق فرمانده لشکروآج قتی که آن افسرو «.ق مندانی بیاید اتاوآج

دیگر برای فرمانده لشکر  ایگونهبه دانی ماجرا را وافسر آج «را چیست؟ماج» :پرسید منیعی

 ! بودر وآضیح داد که تعجبوت

هین وبه افسر من ت» :فتگدانی به من وضیحات افسر آجوبا شنیدن ت کر منیعیسرلش

ام که به رنجر دیدهو  ره پیادهوتیمسار من د» :گفتم «...و ایتازه از راه رسیده وی! تکنمی

 به کسی نسبت دزدی دادنو  هینوشتن تصداقت داو  ست گفتنآیا را، م خدمت کنمکشور 

ق طری از، بودآن زمان تلفن ن «.اهم کردوحالی خ وبه ت االن» :گفت سرلشکر منیعی «؟است

رستم فر را برای شما میویک افسر شر  گفت کهو  دختر صحبت کردرمانده تیپ چهلبا ف سیمبی

  «.آنجا خدمت کند رستشبف است هر جا که بدتر

د از عب. رفتمو  خداحافظی کردمو  ادای احترام کرده «.مسار دستتان درد نکندتی» :گفتم

دختر هلچ پادگانی که به ختوتانکر س اروس، ن آمدموبیر گرگان اینکه از دفتر فرمانده لشکر 

 .مدختر حرکت کردبه سمت چهلو  شدم فتر می

ستواندوم ظهوری، دوره رنجر ـ 

 ، شیراز99۴۳الس
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 ،سرتیپ احمد حساسیان ،رفتم خدمت فرمانده تیپ، دخترچهل پادگانبه قتی رسیدم و

 ودنبال ت» :گفت. دم را بردارموپشتی خ لهوعجله داشتند که نگذاشتند من ک قدرآن

 امرا آنج جا افسر ناراضی داریدهرهم دمیمن به کسی باج ن تیمسار» گفتم: «.شتیمگمی

ی گردانبه  ،کشور جنوب را فرستادند به منطقه فراشبند درمن  «ه.لالکبار » :گفت، «بفرستید

به و  خدایا شکرت: »گفتم. پیاده( ۳۴۳گردان) بودمستقر  فارس استان جنوب که در منطقه

 . شدم راهی منطقه فراشبندسپس و  نه پدریسایلم را گذاشتم خاو.« رفتم شیراز شهر

دی تبعی هم وت» ت:تا من را دید گف، بود عبدالله خرسندیسرگرد در آنجا  گردانفرمانده 

 «.متبعیدی هست در این منطقهو  رمانده لشکر کاری ندارممن هم با ف» :گفت وا «هستی؟

، همد انجامتا  ،اگذار کنیدو  به منسختی دارید  یتمأمور هر ،ریدوشما اصاًل غصه نخ» :گفتم

 ،ناسمشمیرا  هاراه رهوکو  هاهومن در این منطقه همه کو  امدهاصاًل من برای همین به اینجا آم

  «.فکرش را هم نکن

 کشوردر و  بود ایرانران ارتش وکه استاد تکازاده ان شفیع عبدالهیو سر  در همان زمان

 ران ارتش در آن زمانواستاد تمام تکاو  رزیدهو  افسر بسیارو  بودری دیده وره تکاوامریکا هم د

در مرکز پیاده ارتش در  وقبر ا) بودادی شهید شده مر تنگه تا درو ( بودمن هم  خوداستاد ) بود

 .م آنجاور دادند بر وبه من دست ،(شیراز است

ز ومن هن. بود فوآریانای معر  همان سرلشکر بهرام آریانا جنوبات در آن زمان فرمانده عملی

ا به هان ر وبعد گر و  من را فرمانده دسته گذاشتند، مبودنکرده  خدمت تهفرمانده دس عنواِن به

عی وبه نو  ردکنمیل ولیت قبوزمانی که کسی مسئ ،هان شدموفرمانده گر و  یل دادندومن تح

ی کجا نادمی» به من گفت:، تیمسار آریانا رفتم نزد. ندکردمی فرارلیت ول مسئوافسران از قب

ن ای» :گفت .«تیمسار چرا» :گفتم «ی!داننمی، نه» :گفت «بله» :گفتم «ی؟وی بر خوامی

اش وبعد ی ،ریتپه را بگیل باید وا. ای است همانند آن زنی تپهواهی بر وخمی وی که تیتمأمور

ش پی، جیه عملیاتیوت، کردمیجیه وباالخره داشت من را ت ...و ویمسلط شی تپه واش ر وی

ن یک آ ز بعد ازوجیه کند؟ چهار یا پنج ر وهتر از این من را تبو  ترقشنگ بودگفتم کسی ندم وخ

و  یقودم که من را تشوتشریح نم برای تیمسار آریاناو  ماده کردمآو  جعبه شنی از منطقه تهیه

ه که دبو چه کسی ن افسرابی در لشکر پیچید که ایاسمم حس. نشان افتخار هم به من دادند

  نشان افتخار دریافت کرده است؟و  یق شدهوتش سط تیمسار آریاناوت
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 رفتم دفتر، مبودق دریافت نکرده وکه حق بودماه  ششمدت 

ن هست من همان افسری وتیمسار یادت» :گفتمو  تیمسار آریانا

شش » :گفتم .«بله» :گفت، «یق کردیدوشما من را تش هستم که

 به خرسندید! وشمیمگر » :گفت .«اندق ندادهوماه به من حق

شکل مو  موباالخره قرار شد به شیراز بر  «.دوتا پیگیر ش گویممی

 زمینی یوباید به ستاد نیر » :گفتندولی  ؛ان کنموام را عنقیوحق

ه ما چهاردهنزدیک . برگشتمو  یال شدمخی که بیوبر  هراندر ت

 «.فقط یک نشان افتخار داشتمو  مبود ق نگرفتهوحق

گرگان به منطقه پیاده  ۱فرمانده لشکر نیعیم ز سرلشکروک ر ی

پرسید چه و  سراغ من آمد، ن من نشان افتخار داشتموچو  آمد

 :فتگ «.امرفتهق نگوکه حقماه هست  چهاردهتیمسار فقط من  ،خبری نیست» ؟ گفتم:خبر

همان رئیس شدم که  توجهم «ای؟چرا نگرفته، امرا داده ق شماوماه پیش حق هشتمن »

دم وخو  باالخره با پیگیری فرمانده لشکر. به من نداده استو  ق من را دریافتوحق یدانوآج

هزار  91۴۴۴د وبه من حدسپس . را در این رابطه گرفتندی لشکر دانواز نفرات آجتعدادی 

 . دادند، بودام العادهقوفو  قهوق معوط به حقومان که مربوت

الی وحیک زمینی در در تهران. بودمان وت 9۱۴۴ دوحددر ق ماهیانه منوآن زمان حقدر 

بته ال. آن کردم ع به ساختو شر و  ممان خریدوهزار ت هفتبه مبلغ ( شهید بهشتی) آبادعباس

 دوراناین . فروختمان وهزار ت هفت که یک داللی به من بودمان وزار ته پنجزمین قیمت آن 

 .برایم سخت گذشت، خدمت در آن شرایطو  دمور و وکه از بد بودانی من وست

ای بر  م منبودکرده لت شهرتی که کسب به ع، به اتمام رسید جنوب یتمأموربعد از اینکه 

گرگان را پیاده  ۱لشکران دار درجهو  افسران دوره ود .چریک انتخاب شدم ره ضدوتربیت د

 .یدانجامل وها به طرهوماه د ششت مدکه  بودماه  سهره وهر دمدت و  زش دادموآم

 زشگاهوفرمانده آمهم ماه  هنُ دت م، هبانی شدموشگاه گر ز وگرگان فرمانده آم ۱در لشکر

زنجان  9لشکر عنواِن بهبه زنجان  بودقرار و  بودم که لشکر در حال منحل شدن بود هبانیوگر 

ه ر ومن هم برای طی د. رفتندو  را گرفتند خوددرجه  آموزانجه همه دانشدر نتی .یابد انتقال

 .اعزام شدم تهران زهوفیر  قصر پادگانب شدم که به ارتش انتخا دانشکده تربیت بدنی

 دوره رزم در کوهستان ـ

 ، سد کرج99۴۱سال 
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ص ومخص وافسر نیر  عنواِن بهبعد و  دمورا طی نم ره دانشکده تربیت بدنیوماه د مدت ُنه 

 شغل شتنندابه دلیل  .ندنداشت( شغل سازمانی) یدر آنجا جایگاه .گرگان بازگشتم پادگانبه 

م که از ودبیانی وسال فرمانده دانشج دومدت و  برگشتم زهوفیر  قصر پادگانبه  دوباره سازمانی

 در .(فتندر میو  یدنددمیره ودو  مدندآمیزارت خارجه و توبه دع) مدندآمی کشوراز  خارج

 آنها( نفرد سی وحد) بودخیلی کم  تعدادشان هم م کهبود آنهاهان ومن فرمانده گر  واقع

 هر در. دنبودفته به خدمت سربازی نر ولی  تحصیل کرده؛ کشورخارج از  ند که دربودی استادان

خدمت سربازی آنان  عنواِن بهادم که دیم مینظا ویژه یهاآموزش آنهاساعت به  دهماه 

 ود تا بتشمیب ومحس
ً
. ندول به کار شومشغ کشورهای دانشگاهاستاد در  عنواِن بهانند بعدا

ژاپن و  هند، پاوار های از دانشکدهو  بودنفر  9۴۴د وحددرتعدادشان که ند بوددیگری هم  افراد

اه چهار م تابعد از سه و  یدنددیم میزش نظاوآم ویژه صورِت بهکه ند بودشده  التحصیلفارغ

 .دندشمیل به خدمت ومشغو  های مختلفواحد فتند درر می

 
 ، گرگان99۴۱ستوانیکم ظهوری ـ سال 
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  آبادخرم 48تیپبه  انتقال ،طی دوره عالی

 و طی دوره دافوس و اعزام به ظفار

 آباده خرمپیاد 91دوره عالی و انتقال به تیپ طی فصل سوم:
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  اعزام به ظفارو  آبادپیاده خرم 88تیپبه  انتقالطی دوره عالی و 

م اعزا در مرکز پیاده شیرازره عالی پیاده وبه د 99۱9در سال ، زهوفیر  در قصر خدمت از بعد

 ۱۴تیپن وچرسته پیاده ره عالی وبعد از طی د .یدانجامل وسال به طره عالی یک ود. شدم

 من را انتخاب ویژه صورِت بهد وآماده ش ت برای عملیات ظفارسخوامیدر آن سال  آبادخرمپیاده 

 .طلب به این عملیات رفتمودا عنواِن بهو  طلب شدمودم داوحقیقت من خ در، کردند

 انجامبیجار  در 991و  9۱1و  999یهاگردانرا با  رزمایشچندین  به ظفار از اعزامقبل 

از قبیل عملیات  ویژه یهاآموزش. ادمدمیزش ودم آموخ را آنهانفرات م که تمامی دادی

 هایرزمایشدیم برای شمیآماده که  غیرهو  کمینهای یعنی گشتی، اع گشتیورن انبُ هلی

 .عمان کشورجهت عملیات در  تیپو  یگردان

 عمان کشوردر  واقع نوبه مانست آبادرمخ پیاده ۱۴تیپ با 99۱۴در سال عد از یک سال من ب

رمانده فاسالمی انقالب  پیروزی که بعد از بودفرمانده تیپ سرتیپ شهیر مطلق . 4اعزام شدم

 توپخانه واحد یکو  یادهپ گردان سهدر آن زمان با  آبادپیاده خرم ۱۴تیپ. مشهد شد ۱۱لشکر

  .دویض نمولشکر گارد را تع 9تیپو  اعزام به ظفار

. عملیات شدند وارد آبادخرم پیاده ۱۴تیپاحدهای مختلف و و  هاگردانش ماه نجا هم مدت شآ در

ر د واقع ،بودی و .دز  .آ یک عملیات به نام. ندودب ترمهمدر آن منطقه  هاتیاعملیات از بقیه عمل ود

 .بود شهابیعملیات هم  عملیات دیگرو  تومشرف به بندر راخی ظفارهای جنگل، شیتیشیر 

                                                                 
 ۳9۱1۳۴برابر با  ۳۴۴9کیلومتر مربع و جمعیت آن بنا بر سرشماری سال  119۴۴ در کشور عمان مساحت استان ظفار .4

جزیره کوریا موریا( هم در نفر است. پایتخت ظفار شهر صالله است که در کنار دریا واقع شده است. جزیره حالنیات )
 ه است. نزدیکی ساحل صالله و در جنوب شرقی صالله واقع شد

مسقط واقع شده است و ازطرِف شمال به عربستان سعودی،  کیلومتری جنوب غربی پایتخت عمان 99۴۴در  ظفار
ازطرِف جنوب به دریای عرب و اقیانوس هند و ازطرِف غرب به کشور یمن و از سمت شرق به صحرای جده الحراسیس 

کرد. منطقه عملیات های چریکی فراهم میضعیت جغرافیایی ظفار شرایط مساعدی را برای نبردگردد. وحدود میم عمان
 بارد. های موسمی بر آن میای بین بیابان و دریا که از ژوئن تا سپتامبر بارانای حارهنظامی عبارت بود از یک بخش تپه

های چریکی که از و امتیاز برخوردار بود. نخست شرایط اقلیمی مساعد برای نبرددر این منطقه از د جبهه خلق ظفار
 بدون جاده ارتباطی، روییدنیسرزمین

ً
 انبوه و مجموعههایی ناهموار و تقریبا

ً
یل های سنگی آهکی تشکای از غارهای نسبتا

ظفار از جنوب غربی با یمن جنوبی هم مرز بود. توانستند در آنجا پنهان شده و پناه بگیرند. دیگر آنکه می هاشده و چریک
گذاری شده بود و حرکت بدون شناسایی، در ظفار، تمام مناطق راهبردی مین و تله هابه علت استقرار چندین ساله چریک

 انجامید. در چنین محیطی نبرد برای سربازان ایرانی مشکل و بسیار خطرناک بود. به ناکامی و تلفات گسترده می
در پیچ  های پیچهای بلند و گذرگاه، مناطق شمالی صالله و جاده میدوی به صالله دارای تپهگفته نیروهای اعزامی به ظفاربه 

بسیار خطرناک بود. پس از تشکیل مراکز دفاعی ارتش ایران بر بلندی ارتفاعات مشرف بر جاده سرخ، تدارکات و امور لجستیک به 
 گرفت. نویسندهوسیلۀ بالگرد انجام میراه ارتباطی و عدم قابلیت و امکان استفاده موتوری، به گذاری اینعلت مین
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ط انی را به علت شرایو ت مشکالت فراوبرای تصرف بندر راخی هادر طی نبرد ایرانهای ونیر 

ان ونداشت که بتوجود  دشتیو  بودهستانی وه کتمام منطق. نددشمیخاص منطقه متحمل 

به بیش از صد متر  یمتعدد آن گاههای پرتگاهو  هاعمق دره. از اطراف داشت وسیعی دید

د دی میدان، هم تنیده خشک درهای با شاخههایی ارز تهوبو  از درختانهایی جنگلو  سیدر می

 . دیدد شمین متر راز یک تر اوقات جلوابرخی  کهطوری  به ،کردمید ورا محد

دت ش ایرانهای وناشناختگی منطقه نبرد را برای نیر ، العبورصعباین شرایط طبیعی 

 اهراه کورهتاه را در چند ساعت طی کنند تا در وند یک راه کبودر ومجب هاونیر و  بخشیدمی

 .ندونش گردانسر 

در  نینیوخهای که نبرد دبو آن در غارهایو  شیتیشیر  هایدر جنگل شیتیعملیات شیر 

ه ک بودتشکیل شده هایی بمرداو  هایشیتی از یک رشته غارناحیه شیر . آن منطقه رخ داد

ه ک های ناحیه شیرشیتی ظفارغار . ندبودفرا گرفته  هیوانب زارهایبوتهو  هارا جنگل آنهااطراف 

غارهای جهان  ترینناشناختهو  ترینبز عجیا، سدر میبزرگ و  چکوهزار غار ک وبه بیش از د

، ردوآمیوجود  به هاهورا در دل ک ایگونه االنخم که شکل دو  پرپیچهای این غار. ندسته

در کف  ژهویبه، روارتباطی قابل عبهای راه. به بیراهه بکشاند هاتست سربازان را تا ساعتوانمی

  هادره
ً
ات همراه با تلفو  بسیار کند، رومر و  روعبو  شده اریگذمین هاچریک سیلۀوبه نیز تماما

 .رفتگمی رتوص

ی ارهایز بوتهو  بودمتعدد های پرتگاهو  هارت دریا نیز اراضی جنگلی آکنده از باتالقودرمجا

شرایط ، خاص مردابهای ناقل بیماریهای پشهو  ران سمیوجان، زهردارو  ریزهای با تیغ

یم یک ت، من به علت شرایط خاص منطقه عملیات. بودایجاد کرده اری را برای ما وبسیار دش

ن وآنجا چ در. زش دادموآمبی وخبههان پیاده را ویک گر و  صومخص ونیر های عملیاتی از بچه

 . بی را گرفتیم .دی .آرعملیات ، بودن رنبُ هلیامکان عملیات 

برای حمله به غار  خودر امر زیرا  ویژه یک تیمو  اتو یک دسته ادو  هان پیادهومن یک گر 

ص ومخص واز نیر  ان رامتینو به نام سر هم دم ورزم خبرادر همو  ست عزیزود. یتی داشتمششیر 

 برایک طرح عملیاتی گشتی رزمی سنگینی من هم ی. بی را گرفت.جی.عملیات شهاب آ

فق وصبح م ،۴۴:۴۴ تاو  خنهجنگل ر انستم به عمقوب در نظر گرفتم که تش ،۳۴:۴۴ساعت 

 .شیتی برسیمبه غارهای شیر شدیم 
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 دادم برای گشت یتمأموردش وتجسس را با تیم خو  صومخص ونیر  همان زمان یک افسر در

 تراکیهشاال کتاب المرامتعداد زیادی انستیم وتما  . در این عملیات،ندوک غار شتجسس نزدیو 

 جپنتعداد  همچنین، مهمات را به غنیمت ببریم. و چریکیو  نظامیهای مقدار زیادی لباسو 

در آن  ،به شرایط بسیار سخت منطقه توجهشبختانه با وخو  دیمورا نیز اسیر نم هانفر از چریک

 4.هیچ تلفاتی ندادیم هاتعملیا

ه ک نفر شتر ۳۳حتی و  نگینائم جانستیم مقداری غوت ر منطقه ظفارکه د بودلین بار وبرای ا

یمن  ورکش از هافز از طریق بندر آنهاپشتیبانی . ضبط کنیمند، بود برده قهوآذ هابرای چریک

من و  مقرار گرفتی رد تقدیروم بودآمیز یتفقوما با اجرای آن عملیات که خیلی م. رفتگمی رتوص

فت اس دریون قابسلطا خودرا از شخص  «یات الحربیهالخدمه الممتاز فی عمل»نشان و  مدال طال

 هم نشان . دمونم
ً
 .جا دریافت کردمرا نیز در آن «یات الحربیهالرشادت فی من عمل»بعدا

                                                                 
کتاب آخرین نبرد، انتشارات سوره سبز، مؤلف مجتبی جعفری و علی غفوری چاپ سال  9۳۱الی  9۳۳. در ص 4

ندی در خلیج فارس و دریای م، هیچ نیروی قدرتم 91۱9آمده است: به دنبال خروج انگلیس از منطقه در سال 991۴
 از نظر وسعت( برای تسلط بر خلیجعنواِن کشوری بزرگ )به نمانده بود تا با تحرکات ضد غربی مبارزه کند. عمان عمان

انیا تکیده بریت مانده امپراطوریفارس حتی یک ارتش ده هزار نفری هم نداشت و اگر شش هزار سرباز انگلیسی باقی
 نبودند حتی از دفع یک حمله چریکی عاجز بود. 

ر در براب های عمانش( هنگامی که معلوم شد از دست تیپ انگلیسی مستقر در منطقه و نیرو -ه 99۱۳) 91۱۳در سال 
 که از سوی یمن نیز حمایت می های باانگیزه و آموزش دیده ظفارچریک

ً
شدند، کاری ساخته نیست، سلطان قابوس شخصا

به  های ایران راترین نیرواز شاه ایران در خواست نیرو کرد. شاه ایران گویی تنها منتظر این دعوت بود، بخشی از ورزیده
 های ایران را عازم منطقه کرد.های هوا دریا، بالگرد و جنگندههمراه و احد

 به دلیل شیوه توان آنچندان نبود و می اگر چه تعداد جنگجویان ظفار
ً
ها را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین زد؛ اما اوال

 به دلیل سختی جغرافیایی منطقه، غلبه بر آن
ً
 در نبردچریکی نبرد مذکور و ثانیا

ً
یستمی های قرن بها ممکن نبود. اصوال

ارتش ایران برای چنین های اعزامی ی چریکی برآید؛ اما واحدی نیروکمتر اتفاق افتاده بود که ارتشی منظم از عهده
ُبرن های کوهستانی و عملیات هلیهای رنجری، نبردآخرین دوره هانبردهایی آموزش دیده و تحت نظر مستقیم آمریکایی

 را گذرانده بودند.
های صالله های مرزی دشتبر اردوگاه ای از جنگجویان ظفارنیروهای ایرانی با غلبه بر بخش عمده 91۱9در دسامبر 

مانی ع -های گرفتار انگلیسیمانده را در منگنه قرار دادند. ورود نیروهای ایرانی واحدمسلط شده و از دو سو نیروهای باقی
 –مسقط  را خالص کرده سپس در امتداد جاده سرخ یا جاده احمر پیشروی خود را آغاز کردند. تسلط بر جاده استراتژیک

موفق شدند حلقه محاصره مبارزان ظفار را تکمیل کرده  هابود و تنها در مدت کوتاهی ایرانی هاصالله هدف بعدی این نیرو
 ها را با بنادر و خاک یمن جنوبی قطع کنند. ارتباط آن

تفاده کرده و نشان داد از نظر های هوابرد، کماندویی و دریایی اسای مناسب از نیرودر این عملیات، ارتش ایران به گونه
های ایرانی با تسخیر شهر راخیوت یک خط دفاعی مناسب عملیاتی به مرحله قابل قبولی رسیده است، تا یک سال بعد نیرو

 ش راحت کردند. اقدامات ارتشرا از بابت این جنب کشیده و خیال سلطان عمان برای جلوگیری از نفوذ چپگراها به داخل عمان
ای نیز نگران روزی بودند که کنترل این ارتش داران شاه در آمریکا شد؛ اما عدهویژه طرفایران اگر چه موجب خشنودی غرب به

های عربستان، یمن و عراق مواجه شد و برای همه از دست شاه خارج شود. در منطقه نیز عملیات ایران با مخالفت شدید کشور
 «نویسنده» های آهنین آمریکا شود.لم شد که قرار است ایران نیز در کنار اسرائیل مبدل به مشتُمس
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یم ودبشش ماه در آنجا  به همراه یگانماما من  .شتندبازگ ایرانهمه به  یتمأموربعد از اتمام 

ظت محافو  را ترمیم آنجاو  بود یمنو  عمان در منطقه مرز واقع مان کهیتمأموراسیت به علت حس

که  سوهای سلطان قابواحد تعدادی از اینکهتا  ،شیتی ماندیمشیر های در جنگل، یمکردمی

 پاکستانی 
ً
 گردانن آها به نام حسین ریگی فرمانده یایران م زابلی ازیک نفر هو  ندبودعمدتا

 .یض کردندوما را تع، بود

 نهاآ من در و داشت در اختیارکه یی هاخلبانتمام و  بودیس ژنرال کنک فرمانده ارتش عمان

 انخلبانافسران ن آ میتما. ندبود آنهاان خلبانانگلیسی  دورانمز ، مانی ندیدمع خلبان

 حرفهواقع ر انگلیسیون مزدافسرا. ندبود انگلیسی
ً
 ارواگجهای اپیماوبا ه، جنگیدندای میا

 یتمأمور هرفتند که ما برای گمی و مدندآمی رتکوشو  با دمپایی ن لباس نظامیوانگلیسی بد

مبلغ و  یمردگمی دگاه بروبه فر و  یمکنمی بمبارانمثاًل فالن منطقه را . یریمگمی لوجداگانه پ

 . یریمگمی فالن دالر

ه به ک بودایی آن ویک افسر انگلیسی رابط ه ،بدهم انجامستم خوامییاتی را که من عمل

 «.بدهم جامانتا خیلی سریع برایت  استی به من اطالع بدهوایی خویبانی هاگر پشت: »من گفت

ی واز نیر ( ۴اف) موان فانتر در یک مقطع هم یک اسکادو  موند فانتوفر  دوازده یک مقطع در

 در ،سمت دریا از ایرانارتش  ی دریاییویر پشتیبانی آتش از ن وچهار ناو  ایران ارتش اییوه

 ،ندبودفته ر یاوحضنگلیسی که اهای یات شهاب با کمک جنگندهعمل و ما از عملیاتپشتیبانی 

م ه عملیاتیهای ند که هماهنگیکردمیرا پشتیبانی  یایرانهای ونیر دریا عملیات و  اوه از

 .بودب وخیلی خ

لت یمن وه دکه علی بودیمنی ی هاتنیسولیه کمآن زمان ع عملیات ما در بخشی از

دست  به آن مناطق هاتنیسوستیم کمخوامیزیرا ن ؛بودیه کننده جوجنگیدند که برای ما تمی

 . فقیتی کسب نمایندومو  فتهیا
ً
ی حتو  هر زمان دیگری یا درو  ما نظامیان در آن زمان عمدتا

 ،کاری نداشت ارتش به سیاستو  یمبوددمان را از سیاست کنار کشیده وخبعد از انقالب 

این  ،ندبوددر آن زمان به ما گفته . کرد واگذار د به اهلشآن را بایو  به ما ربطی ندارد سیاست

، یمبودیی را که کشف کرده هابما هم کتاو  نیست هستندوند کمجنگمیافرادی که در آنجا 

 .نیست هستندوکم آنهام شد وشتراکیه که معللالاالمرامکتاب ، دیدیم

 .دهستن ه استراتژیکیدارد کوجود  قاطی در جهانن، یک نقش هم استعمار جهانی دارد 

 هر زمانو  خیز هستندحادثه همیشه آنهادارد که وجود  نقطه استراتژیک مهم در جهان شانزده
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دریای و  در خلیج فارس ،نقاططه مهم آن چهار نق .ر استومتص آنها جنگی در وقوع امکان

 ی از نظرجنوبیمن و  الییمن شم. ی سرخ استدر دریاهم یکی از این نقاط  .است عمان

نی ُس و  نیستی داشتندوکم ند که افکاربودای در عدن عده. ت دارندوم تفادین با هو  ایفوط

 یوعربستان ر  کشورکه ند بودراف صنعا ای هم اطعده. ندبودالئیک ولی  ؛ندبودهم مذهب 

ره غیو  قاعدهفعلی هم مشخص است که ال وضع که در بود داده انجامگذاری زیادی سرمایه آنها

 .ندکنمیکمک  آنهابه 

البدر  یم امامبودزمانی که ما آنجا . ای هم شیعه مخلصعدهو  هستند هاهابیو این افراد

 یتمأمور و نداشتیم وکاری هم با او  اشتهارتباطی ند وکه ما در آن زمان با ا بودشیعیان آنجا  رهبر

ادیم دمی رد بررسی قرارواستراتژیکی م نظر را از مسائل اینگونهما . یماددمی انجامدمان را وخ

ایمان بر هم منطقه جغرافیایی یت وضع شناخت از نظرایم؟ شده وارد در منطقه تا ببینیم چرا

و  املنیست کوی کمجنوبیمن . ندبودهم جدا  ی ازجنوبیمن و  یمن شمالی. بودبسیار مهم 

و  مکردیدخالتی نمیسیاسی  نظر ازما . بودمذهبی پادشاهی  متویک حکیمن شمالی تابع 

 ت بهسبایمیو  یمبودما هم نظامی  .یمبودعمل شده  وارد الجیشیقوسو  استراتژیکیاز نظر 

 .یمکردمیمان عمل ظایفو

 از آن طرفهیک، لیوط ر از نظروی است بسیار پهناکشورس والممالک سلطان قابحیاط

یای تا به در زندر میود، یردگمی هند را در بر سواقیانو  دوشمیع و تنگه هرمز شر و  خلیج فارس

 وسیع با یک عمقو  ز دریایی با این عظمت داردمتر مر وکیل 9۳۴۴د وحددرسد شاید ر میسرخ 

 ورکشکل جمعیت آن زمان . ندنت نیستول سکنقاط آن قاب ی ازیرها که بسیاروکو  هاهواز ک

. بود چنین جمعیتیری دارای وبه این پهنا کشور. بود هزار نفرهشتصد ، یمبودکه ما رفته  عمان

 . یدسر مین آنهایت وضع لت بهوند که دبودصحرانشین و  ننشیای از این جمعیت بادیهدهع

ن ادشوشرایط خاص خو  یدمدمیرا پا برهنه  آنهاز یک عده از وهن ،مکردمینگاه  آنهابه  وقتی

 .ندبود اینگونهمردمش  عو ر مجمد ،رمورا داشتند که از گفتنش معذ

شرایط دیگری ، ندبود کشور رورأس ام که در هازادهوعم، هازادهدایی، هازادهسلطان 

لستان انگ کشور دست کامالً  توپخانهو  اییوی هونیر . بودر وارتش مزد کشورارتش آن  .داشتند

ی چولبیک نفر دست  عمان ورکشی پیاده وفقط نیر  ،ر داشتیموا حضآن زمان که ما در آنج. بود

سی شاه وبهمیشه برای دستو  بود ایرانه س هم عجیب متکی بوسلطان قابو  بودریگی  به نام

و  افسرانو  فتر می وبه استقبال ا ایرانزیر خارجه و مدآمی ایرانکه به  وقت هر. مدآمی
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ما با چنین . هستیم ایرانبیستم  استان در عمان ما در: »فتندگمی در ارتشان دار درجه

 «.دوبش ایرانبیستم  استانجزء  مانیم تا عبودنجا رفته ای آحیهور 

رار قدر یک شهر نظامی به نام مانستون )پانزده کیلومتری مرز کشور یمن( مرکز تیپ ما 

 ندبودزیادی زده های در آنجا کمپ و دنبودساخته با هم  ایرانو  انگلیسهای کشور داشت که 

هم برای بی وخاستراحت های محل. ندبودها احداث کرده وبی هم برای نیر ودگاه خویک فر و 

ته از بندر الب، مکاناتا میتما با بودشهرک کاماًل نظامی ، نومانست .ندبودها در نظر گرفته ونیر 

 اییواز طریق ه ماهای تمامی پشتیبانی روازاین ،نداشتوجود  طریق زمین از آنجا راهی تا

 . رفتگمی رتوص

 ،دشیمدگاه شیراز پشتیبانی واز فر  غیرهو  اد غذایی فاسد شدنیوتدارکات ما مثل مام تم

 اییوی هونیر  99۴سی اپیماهایوه زور هر . بودشده  ز پشتیبانی منطقه مستقرشیرا ن دروچ

 هم آنجا ازو  نوفتند به مانستر می آنها. اشتنداز دو چهار بار به سمت ما پر  تاسه  ایرانارتش 

 4.دشمیمنتقل ما  طرِف بهبالگردها  سطوتاد غذایی ومو  وسایل

ولی  ؛داشتوجود  در منطقه نیز ایرانی زمینی ارتش ونیر  ۳9۴ند بالگردوفر  ۳۴تعداد 

 گانر صورِت بهو  یمکردمیصل و مسلسل ۳9۴ی هاما زیر بالگرد. نداشتیم کبری بالگرد رزمی

انی هم پشتیب توپخانهی هایگاناز طریق  .یمکردمیاستفاده  آنهااز  هاتدر عملیا( تیرانداز)

 ورکش عملیات در. ندبودمنطقه مستقر شده  هم در ایران ارتش توپخانهی هایگان .یمدشمی

                                                                 
ات جنگیدند، تدارک. حکومت ایران با هدف ایجاد انگیزه و ایجاد روحیه سربازانی که دور از میهن در سرزمینی ناشناخته می4

رژیم  ،در نظر گرفته بود. به روایت کهنه سربازان جنگ ظفار ای متشکل از انواع امکانات رفاهی و مزایای مادی راگسترده
های نیروهای خود را در ظفار از مواد غذایی و وسایل معمولی تا مهمات و تجهیزات نظامی فوق مدرن، ایران تمامی نیازمندی

فته تا آب مورد احتیاج آنان را از ایران به های مستقیمی هر روز از سه و عده غذای سربازان گر کرد. پروازاز ایران تأمین می
 کرد. ظفار منتقل می

د. شبندی شده در بین سربازان توزیع میسازی، جیره مخصوصی متشکل از مواد غذایی مختلف بستهدر عملیات پاک
یافته و در آنجا از بار، به صالله یا میدوی انتقال روز یک ۳۱نیروهایی که در خطوط مقدم جبهه به نبرد مشغول بودند، هر 

کردند. نیروهای اعزامی خرید می هاو فروشگاه هاامکانات غذای گرم و استحمام استفاده کرده و با هزینه دولت ایران از بازار
در نزدیکی  که، عالوه بر میدوی و صالله از امکانات رفاهی دو پایگاه عمده دیگر نیز برخوردار بودند. قرارگاه مانستون به ظفار

 خط تدافعی دماوند و در بخش شمال غربی ظفار قرار داشت و دیگری پایگاه باستیون که در نزدیکی مسقط پایتخت عمان
 احداث شده بود. 

ا بودن ار ایران نقش بسیار مهمی را برعهده داشت، با د عنواِن مرکز اصلی عملیاتی نیروهای تهاجمیمانستون جدا از آنکه به
گاه رفت. پایای مناسب از انواع و اقسام امکانات رفاهی، تفریحی و درمانی، استراحتگاه سربازان نیز به شمار میمجموعه

ا شد. بهای امنیتی محافظت میباستیون هم به صورت یک قلعه نظامی بود. این قلعه با بهترین و مجهزترین روش
های مخصوص، اتاق استراحت، اتاق نمایش فیلم و بازی، به عالوه آشپزخانههای اروپایی، هایی همچون هتلخوابگاه
 رسید.هایی که با هواپیما میو میوه هاو شیرینی هابستنی
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بی از نظر وسطح بسیار خ در ایران ارتش میرزی هایگانو  داد رتقااما را ی هاآموزش ،عمان

 ؛ودبسربازان ارتش و  اندار درجه، بی برای افسرانوتجربه بسیار خو  آمادگی رزمی قرار گرفتند

زی ویر پاز  بعد. ندبودده وتجارب بسیاری را کسب نمو  مشترک شرکتی هاتدر عملیا آنهازیرا 

 ثربسیار مؤ هاآموزشو  تجاربآن ن ویضد انقالبجهت مقابله با  نکردستا رد میاسال انقالب

 4.ندگردید واقع

ُبرن آمدیم در مانستون. حدود ساعت سیلۀ هلیوبعد از اینکه ما را تعویض کردند، به

ان رفتیم و به یگ آبادرسیدیم و سپس به خرم ، بعد از هفت ساعت پرواز به شهر دزفول9۱:9۴

 مان ملحق شدیم.اصلی

 
 99۱۴ـ سال سرگرد ظهوری، دریافت نشان افتخار از سرتیپ شهیرمطلق بعد از عملیات ظفار

 

رت وایی ارتش صوی هونیر  99۴اپیمای سیوند هوفر  99سط وت لوتیپ تا دزف انتقال
یان وزمانی که فرمانده دانشج زهوفیر  قصر در .مبودمتأهل  ،رفتم زمانی که من به ظفار. رفتگ

سالی که در  ومدت د. رفتم آبادپیاده به خرمرسته ره عالی وبعد از طی دو  اج کردمو م ازدبود
نزد همسرم و  همسرم آمد مادر، فار رفتمبه ظ وقتی. ع شدو یم عملیات ظفار شر بود آبادخرم
ما را های نامه. دمشمیام مطلع ادهوال خانواز طریق نامه از احو  بودزمان تلفنی ن در آن. ماند

                                                                 
در  هاهای آموزش دیده و همچنین، هماهنگی با دیگر ارتشجهت مقابله با چریک های ارتش در عمان. شرکت یگان4

های ارتش ایران را در شرایط بسیار خوبی قرار داده بود و تجربه خوبی را کسب نموده بودند که آن یگانجنگ، نفرات 
این بود که با حداقل تلفات  های ارتش ایران در ظفارجنگ اولین آزمایش ارتش ایران بود. از نکات برجسته عملیات

های آنان قبل از اعزام به آن منطقه بوده است. ازطرِفی، ز کیفیت آموزشکردند که نشان ارا اجرا می هابهترین عملیات
 ساخت تا خیلی خوب عمل نمایند. نویسندههای ارتش را قادر میهم انضباط بسیار خوب نفرات، فرماندهان یگان
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 بردندمیاز طریق اداره پست و  ایرانردند وآمیایی ارتش وی هونیر  99۴سی اپیمایوسط هوت
 . یدکشمیل وط زوکه این مدت بیست ر  ادنددمیمان هایادهوخانیل وتح

اص خ دریافت نامه هم مشکالتو  رت گیرد که ارسالوص شیراز یا اصفهان از ازو پر  بودممکن 
ی هانماشی وضع آن زمان. مبودم را ندیده اادهوخانو  مبود ه ماه در ظفارنُ  مدت. را داشت خود

به  آبادمخر به سمت  لودزف شهراز  وقتی ،ندکردمیند حرکت که خیلی کُ  بود ایگونهارتشی به 
 .رسیدیم آبادخرمکه به  بودب وغر نزدیک ، افتادیم راه

 :فتمبه راننده گ، بود ل بازیومشغ هاپسرم را دیدم که با بچه ،دم رسیدمونزدیک خانه خ وقتی
جان  مهرداد: »گفتمو  رفتمنیم داشت و سال  وکه دسرم مهرداد پ طرِف من به .«ایستاد، بایست»

را بچه که چ بودهمسرم متعجب شده ، پسرم با دیدن من سریع به سمت خانه فرار کرد «.بیا بغلم
م من سال» :گفتم وبه ا .از اشک شد همسرم من را دید چشمانش پر وقتی ،قدر هراسان شدهاین

 .اشک چشمانش را کنترل نماید بودجه قادر نو هیچبه واما ا «.رگشتم ناراحت نباشب
به  تعلقآنان م، نیستندو  هبودشان نادهویا خان خودیت این است که نظامیان متعلق به واقع

 ،اشندفق بوشان مکشور مردم های انند در فتح دلونظامیان شاید بت. هستندشان کشور و  مردم
 ارچه فرزندانشان درو  قلب همسردر تصاحب اده وری از خانود واسطۀبهندازه ا اما به همان

اده واز خانی رود با ،چه در زمان جنگو  مان صلحآنان چه در ز. رندوخار میوبه دی خوداری ودی
 و بسیار سختی هاآموزش آنان در زمان صلح نیز. دنکنمیسپری و  شرایط سختی را تحمل

تا  نندذراگمی بندانخدر یو  سردی هاانهستوکو  زانوسو  داغی هاناابرا در بییی فرساطاقت
ه بو  هدایتو  جنگ را اداره، اندختهوی که آمیهاآموزشبه  توجهجنگ با  هایمیدانانند دروبت

 .رندوبه ارمغان بیا شانکشور امنیت را برای مردم و  زی ختم نمایندوپیر 
د وجو هایشان بهادهومشکالتی را برای خان، لی آنانالزامات شغ واسطۀبهه داوخان ری ازود

 خانو معم. هددمیفرزندانشان را آزار و  ان همسرو ر و  حو رد که ر وآمی
ً
های نظامیان نسبت ادهوال

و  عنهمیشه افرادی قاو  ردارندوری برخمت بیشتتقااسو  جامعه از صبر در هاادهوبه دیگر خان
 .زندوآمپرستی را میطنوو  به میهناده عشق واز پدر خانو  ر هستندوصب

م تا آن ازشش کردومقداری نو  ش گرفتموآغرا در  وا، م را در آن شرایط دیدممسر ه وقتی
شت رفته پ» :گفت «بچه کجا رفت؟» :گفتم. رامش یابدآ میکو  حالت را پشت سر گذاشته

 برای منو  تیل داشن آقا سبوا، ن آقاوا» :فتگمی پسرم مرتب «.اب مخفی شده استورختخ
ما یک . حق هم داشت از من بترسدو  بودکه من را ندیده  بوده ماه نُ پسرم . قطار خریده است

 «.ادیمدمی انجاممان را یتمأمورو  داشتیمصد درصد  حیه نظامیور 
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. شدبامیش یتمأمور ی همیشه در فکرایران مییک نظاو  پر از احساسات هستند هایایران
رده را ادا ک خودمان دفاع کنیم تا دین کشور مردمو  مانکشوریم از بودرده قسم یاد کزمانی که 

 .ندبود مردمو  اده ما هم جزء همین ملتوخان، باشیم
 آنهام با هارتباطی و  یمکردمیمان حذف مان را از زندگیهایادهوخان یتمأمورما در زمان 

سربلندی مردم و  کشور فقط برای عزت که نیدیمشمیرا هم ن آنهاحتی صدای  .نداشتیم
، باردمثل باران اشک می، ه ماه دیدن منیدم همسرم بعد از نُ دمیکه من  وقتی .بود مانکشور

همه  آن از تأثیرستم بیتوانمیمن هم ن، قی که همسرش به سالمت برگشتهوشو  قواشک ذ
 تحت واقع ،احساسات پاک باشم

ً
 . مبودقرار گرفته  تأثیرا

 به من
ً
اما راهی  «.را ندارم وری تومن طاقت د، بس است یتمأموردیگر » :گفت همسرم بعدا

 .دیگری نداشتدر بدترین شرایط چیز  یتمأموریر از اجرای غه م ببودده وکه انتخاب نم
د با نتوانمی آنهاا زیر  ؛هرش بسیار مهم استوش یتمأموررد وم رد مینقش زن یک نظا

بعد از اینکه . دیاری نماین هاتب عملیاواجرای خ ردن آنان را یاری همسرانشاو  صبرو  تحمل
پیاده  گردانن فرمانده ومعا آبادخرمپیاده  ۱۴در تیپ مستقل  ،گشتمباز  عمان کشور یتمأموراز 

 . مبودبه خدمت  لوا مشغدر آنج 99۱۳تا سال و  شدم

 طی دوره دافوس

بعد از یک سال و  رفتم به تهران 4ستادو  دانشکده فرماندهی رهوهت گذراندن دج 99۱۳سال 
 گردانفرمانده  عنواِن بهگشتم که باز  آبادخرمپیاده  ۱۴تیپبه  دوبارهو  ره به اتمام رسیدودآن 

ه ک بود اسالمی بانقال دوراندف با من مصای گردانفرمانده  دورانولی  ؛شدمل به خدمت ومشغ
 واقع برای هر فرمانده نظامی دورانزیرا گذر از آن  .بودبرای ما نظامیان سختی بسیار  دوران

ً
 ا

 .بگذارد را پشت سر دوراناند آن وبی داشت تا بتونیاز به یک بصیرت خ ایفرمانده هرو  بودمشکل 

                                                                 
  99۱۳و فرماندهی و ستاد در سال  99۱9. امیر ظهوری در مورد خاطرات دوره عالی در سال 4

ً
دو سال طول  که مجموعا

اند، توضیحی در این کتاب نداده است. ایشان اظهار داشت، چون خاطراتم بیشتر عملیات محوری است، دیگر کشیده
 ها نپرداختم و به جهت اختصار از آن عبور نمودم. نویسندهبه موضوع آموزشی آن دوره
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 انقالب اسالمی دوران

 :به من گفت، آبادپیاده خرم ۱۴تیپفرمانده  آبادخرمدر  99۱۱در سال و  ایل انقالبو در ا

ادم اب دوج «گی دارید؟آیا شما آماد . یمبفرست ظامی تهرانرای فرماندار نباید ب گردانیک »

 تازه، ناسمشمینبی وخبهدم را وخ واحد ز نفراتوهن» :اب گفتمومن در ج ؟پرسید چرا. خیر

 یتأمورمنه تراشیدم تا به بهاباالخره کلی  .«باید نفراتش را بشناسدهم یک فرمانده ، امآمده

 .اعزام کردندبه تهران دیگر را  گردانباالخره یک  هاینکتا ، مواعزام نش

 ات کردمیخدا باید به فرماندهان کمک  ،دوراندر آن  .دندشمین وارد ظامیان در سیاستن

ن اصاًل م. آمده را صحیح مدیریت نمایندوجود  بهیت وضع انندوشرایطی قرار نگیرند که نت در

، خدا رحمت کند. آنچنان خبری نداشتمو  دادن استتم چه اتفاقی در شرف رخدانسمین

 ودبانی در یگانم وستهم به غیر از ایشان . بودمؤمن هم خیلی و  شتم که پزشکیاراری داواست

 ایشرزمزی انقالب یک وچند ماه قبل از پیر . بودبا خدا و  نیز بسیار مؤمن وکه ا وصالی به نام

ان وست خیلی به آن. ستاهل نماز شب ا صالیو انوست ،شدم توجهصحرایی داشتیم م

ا را شم» :از این انقالب چه خبر؟ گفت ،دل نماز هستیکه اهشما پرسیدم  واز ا شدم مندعالقه

 «.یدوفرماندار نظامی نر  یتمأمورل وقبو  بار فرمان م که زیرکنمینصیحت 

ه ب .اعزام کنند ازورا به اه گردانیک و  به تهران گردان یک برای فرماندار نظامی بودقرار 

ه فرمانده بو  نترس» :ایشان به من گفت، ازوایم برای اهگفتم که ما انتخاب شده صالیو انوست

 «.سم اسلحه دست آنان بدهمتر من میو  نیست هستندونفرات من کم وتیپ بگ

 با ،دوده نشون کسی آلور من شد که دستم به خومؤمن مشا صالیو انوکه ست دبوا کار خد

 یعدهو  یمبودان وخهم نماز البته ما در زمان رژیم گذشته ؛ر نظامی که داشتموغر  به توجه

ه هم. تداشوجود  ی در یگانممؤمنافراد و  ندبوداندن نماز وخزیادی از نفرات یگانم مقید به 

 .ندبود وهمساسالمی با انقالب  بدنه ارتش کامالً و  ندبودمسلمان 

 ازواهزرهی  91لشکربه  اعزام

در  .از اعزام گردیدورماندهی من به اهبه فگردان باال  فرماندهان ردهو  با اصرار فرمانده تیپ

هم  زیشمس تبریسرلشکر تیمسار و  نطقهم میفرماندار نظا انتیمسار سپهبد جعفری آن زمان

از من  زرهی 1۳فرمانده لشکر، ازودر اه گردانبعد از استقرار . ندبودزرهی  1۳لشکرفرمانده 

 :گفتم! یدوعمل ش وارد قاطعیت ید باآمادگی دارید؟ با یتمأموربرای اجرای  آیا، پرسید

 نظامی ارد فرماندارو و  ه شده معاف کنیددتان هم کوی خوآبر  به خاطرِ را  گرداناین ، تیمسار»
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رند که ممکن است د داوجو وت گردان درن افرادی وچ ،چراو  برای چه» :گفت «نکنید!

 «این طرفی شلیک کنند.و  را بردارنداسلحه ، نیست باشندوکم

 اید؟ هماهنگ کنید تا من با نفراتدهر وآ یتمأموربرای غی را یا گرداناین » :گفت «.بله» :گفتم 

. تمره گرفومشا واز او  گفتم وع را به او ضومو  صحبت کردم وصالی انوبا ست «.صحبت کنم گردان

 :گفت وصالی انوست. ع اطالعی نداشتندو ضواز این م هم گردان اندار درجهو  افسران کدام ازهیچ

 «.بیاید در صبحگاه گردانبا نفرات کردن صحبتو  برای سخنرانی وبگو  نگران نباش»

و  رسهمه نفرات  که هنگام سخنرانی تیمسار بودی کرده با نفرات هماهنگ وصالی انوست

گرفت که  اتیمسار یقه من ر و  ن اتفاق افتادشبختانه ایوخ. زنندبرا بر هم  وج  و  فریاد کنندو  صدا

من  دانممین دم هموخ» :کی هستند؟ گفتم اینهاای؟ ردهوآو  ایاین چه نفراتی است برداشته

 را آنها وحاال بر » :گفت «اند!را به من داده اینهاام که ستاد تازه آمدهو  ره فرماندهیواز د

ز برای اواز این اتفاق قرار شد ما را در منطقه اهبعد  «.مبکنی میتوانمیکار ه چ مکن ببینجمع

آزاد  بودکه در آنجا  را زرهی 1۳لشکراز  گردانتا یک  ،نفت اعزام کنندهای حفاظت از چاه

 های نفت.ما رفتیم برای حفاظت از چاه .کنند

: فتگ وصالی انوست، ر دادند که شیرهای نفت را ببندیدودست( ره) زمانی که امام خمینی

 غو در  وبگ آنهابه  شیرهای نفت را ببندید اگر اعتراض کردند.دهید انجامشما این کار »

 «.نفت باز استهای شیر چاه، یندوگمی

قی یوک نامه تشیی اسالمانقالب پیروزی که بعد از  بود علیآقا آل جمعه آن زمان حاجامام 

 ل زیادی هموپو  انقالبی تشکر کردو  های مردمیواز همکاری یگان ما با نیر و  شتوبرای ما ن

 . ن تقسیم کردمسربازاو  اندار درجهیق به ما دادند که من بین همه وتش عنواِن به

با  اندگر همراه نفرات ه من ب، شتندگمیازب هاپادگانبه با ناراحتی  هایگانزمانی که همه 

 .یختندرمینقل سربازان  ی سرومردم ر و  گشتیماز ب آبادخرم پادگانشادی به 

ر وانی که امام دستزمو  سه ماه در آن منطقه ماندیم وهم ما د اسالمی زی انقالبوبعد از پیر 

، بادانداخل شهر آ نفت مصرفی بفرستند برای بشکه نفت برای آبادان دادند که ششصد هزار

فتیم به ر می هابش. مت داشتیمویک حکدر آن منطقه دمان وبرای خو  ر آن را دادیموما دست

 اتو  اشتیمد میمحفل گرو  نشستیممی علیآلآقا  جمعه حاجبا امامو  مسجد شهر امیدیه در

 چاه نفت آنجا ودع و در مجم. شتادامه دا هاشب مراسمتا یک نیمه حتیو  شب دوازده ساعت

 .دشمی نتأمی هااز این چاه آبادان شهرکرنج که نیازمندی  به نامدیگری و  یکی به نام پالیز، بود
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 زی انقالب اسالمیوبعد از پیر اتفاقات و  ادثوح

ه بایران مردم همه شرکت فعال با و  (ره) رهبری امام خمینیبه اسالمی انقالب  هرحاله ب

. بودعماًل منحل شده  ازوزرهی اه 1۳لشکرو  ماندیم در منطقهما سه ماه و  زی رسیدوپیر 

. یل بگیردوی یگان ما را تحواگذار که منطقه بودکسی نو  نداشت ایفرماندهزرهی  1۳لشکر

تر از پایینیک افسر با درجه ی وجای به و زرهی اعدام 1۳شکرفرمانده ل تبریزی تیمسار شمس

 4.بودزرهی انتخاب شده  ۳1لشکرفرمانده  عنواِن به سرهنگ،

ی ول ،صیاتی استوتم دارای چه خصدانسمینو  ناختمشمین را تیمسار شمس تبریزی

 . اددمیباران افراد را ر تیرودستو  بود وسار جعفریان خیلی تندر تیم

د متعهو  مؤمن، اده مذهبیومن در یک خان. بودنعمت بزرگی برای من  وصالی انوستجناب 

یزند که یک بار پرسیدم برای رمیپدرم اشک و  یدم مادردمیشب های نیمهو  مبودبزرگ شده 

  «.ف خداواز خ: »ید؟ گفتندکنمیه گریچه 

اظب وم: »گفتو  که بارها با من تماس گرفتزه قرآن داشت وح نیزاهران من ویکی از خ

 «.دمذهبی دار و  ریشه الهیو  ن انقالب الهی استای، دوده نشون کسی آلوباش تا دستت به خ

مطلب را درک کرده بی این وخبه( ره) امام خمینیو  نقش مهمی برای من داشت واهای صیهوت

 سران .مسلمان است بدنه ارتش، مذهبی استو  که بدنه ارتش مؤمن ندبودده وفرمو  ندبود

 هم و و  اندابستهو  ارتش هستند که
ً
 . بود اینچنیناقعا

 که طورهمانفرمانده لشکر ، دیمشمییض نوتعو  یمبودمان مانده یتمأمورما در منطقه 

 به همکارش هم فر و  بود انیو گفتم سر 
ً
 آبادخرمپیاده  ۱۴تیپدی به نام آقای انصاری که بعدا

                                                                 
زرهی و نقل و انتقاالت  1۳لشکرز بین رفتن سیستم فرماندهی و تجهیزات زرهی باعث ا 1۳لشکر.  شرایط به وجود آمده در 4

های لشکر گردید و لشکر عماًل از نظر نیروی انسانی و تجهیزات دچار مشکل جدی شد که در بی حد و حساب نفرات یگان
 های لشکر اصاًل آمادگی رزمی نداشتند. نهای لشکر تأثیر بسیار زیادی گذاشت و بسیاری از یگاآمادگی رزمی یگان

ر ای که ارتش عراق تا نزدیکی شهبروز نمود. به گونه نتیجه آن نوع عملکرد، در اوایل جنگ تحمیلی در استان خوزستان
ا ر  و دزفول و اندیمشک دان، سوسنگرد، هویزه، خرمشهر را اشغال و شهرهای آبااهواز پیشروی و شهرهایی همچون بستان

 نیز با تهدید جدی مواجه ساخت. 
عنواِن فرمانده لشکری با آن همه تجهیزات و به تر از سرهنگ،پایینبعد از پیروزی انقالب اسالمی افسری با درجه 

ضعیت مشابهی داشتند که متأسفانه مردم منطقه و کشور های لشکر هم وگستردگی تعیین شده بود و فرماندهان تیپ
 غرامت آن را دادند که غرامت سنگینی هم بود.

کردند تمامی دادند و مردم فکر میهای ارتش  انجام میای در شهر اهواز تبلیغات بدی در مورد نیرودر اوایل جنگ،  عده 
ن های ارتش آنچناای در تضعیف کردن یگانبود. عده که حقیقت چیز دیگریتقصیرات از جانب ارتش است، درصورتی

همگان دیدند، اما کسانی که باعث تضعیف ارتش و آن  99۱1نقش مهمی را ایفا کردند که نتایج سوء آن را در شهریور سال 
 ها را باز خواست نکرد. نویسندهگاه دیده نشدند و کسی هم آنشرایط بحرانی شدند، هیچ
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ه ب ایل جنگ در منطقه مهرانو در اایشان . )ل عقیدتی سیاسی تیپ گذاشتیمورا مسئ وآمد که ا

 ( .اسارت دشمن درآمد

و  دونم آوریجمعرا  الهیحزبو  های مؤمنویر ن اززرهی تعدادی  1۳لشکرز داخل ایشان ا

از . مگردیباز  آبادخرم پادگانانستیم به وما ت که دندویض نموشش ماه بعد از انقالب ما را تع

 تیوق .منیت باشندا م تا دربودام را آنجا برده دهاوم خانبوددر زمانی که من در امیدیه  طرفی،

، یا شدمورا جیت وضع ،افسران نیستند دیدم یک عده از، رسیدیم آبادپیاده خرم ۱۴یپتبه 

پرسیدم  .ندبودشده  پاکسازیهم یک عده  ...و کتک زدندآن افسر را ، کردند وگفتند فالنی را ه

 د؟ چه کسی بهکنمید؟ آشپزخانه چه خبر؟ چه کسی غذا درست کنمی پاکسازیچه کسی 

  ...و د؟کنمیرسیدگی  هایگانتجهیزات و  وسایل

، ندودبتا بیست سال خدمت کرده  افسرانی که ،بودحشتناکی وو  بسیار متزلزل دورانیک 

هم  بقیهو  هددمیام و  مانوتسیصد هزار صدر هم اعالم کرد که  بنیاینکه تا . ندبودرفته  همه

است ودرخو  فتندر میی زمینی وتاد نیر همه یک برگه دستشان به س، ام را گرفتندو  که این

. بمانم تم که بایددانسمیدم وختکلیف شرعی و  دمنند که ما را بازنشسته کنید! من ماکردمی

 ند!نده، هنددمیش نور گوبکنند! دست، ندکنمی وه. سازمیبش موخو  گفتم به بد

 فرمانده تیپ» :گفتندو  ند نزد من آمدندبودنفر  چهاردهکه  افراددر همان زمان یک عده از  

ه ب تهران ازو  دمت کردهد سی سال خوحدکه  بودافسری با درجه سرهنگی  وا «.تی استوطاغ

 ما را به خواهدمی افسر این» :گفتند تی است؟وطاغ واپرسیدم چرا . بوداعزام شده  آبادخرم

 «چیست؟ یددانمیبحگاه را صاصاًل فلسفه » :گفتم «.خبردار نگه داردو  صبحگاه ببرد

 ،یممسجد ندار پادگاناین  ما در، دیگری استیک چیزی  ما اشکال: »گفتم «نه» :گفتند 

با و  زدیم را باال هانآستی «ید؟کنمیل وآیا قب، یم مسجد بسازیموبر ، صبحگاهبه رفتن جای به

ب ش. سعه یافته استوحال حاضر ت ته درالب ؛آباد ساختیمها یک مسجد در بدر دار درجهکمک 

فرات کم نکم. یمبودهم ن بیش از بیست نفرو  دیمخوانمیلی دعای کمیو  ره یاسینوجمعه س

م که شماها کردمیت وبه درستی دع، ت به آرامش کردمورفته همه را دعرفتهو  جذب ما شدند

حدت و بارهود، ما باید یک سازمانی درست کنیم .دوشمیکه ن طوراین، یریدگمی قوحق

که باید  هابواما خ ؛یم بدها نباشندوگمی هممن . یموجم شسمنو  دمان را حفظ کنیموخ

و د وجو ما با تمامو  ل کشیدون مرحله بیش از یک سال طای. ندوش انجام کارها باید و بمانند
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و  ددبازگر  یای هیجانی به رفتارهای عقالنتا رفتارهرا تحمل کردیم  هاامیاحتر بیهمه  ،صبر

 .لویم به حالتی قابل قبگردانرا بر  آنها

. دمدنآمییک عده و  فتندر مییک عده ، دندشمی پاکسازیدر این میان یک عده هم مرتب 

 ارتش
ً
 سیستم هست که ارتش را مانند، دنیا سیستماتیک هستندهای کشوردر تمام  هاعمدتا

ه همه شد اطاعت بناو  ن به تعبدوتبش چاسلسله مر  هااین سیستم. دگردانمی یک کارخانه

یعنی کسی حق ندارد از فرمی که آن سیستم پیاده کرده است  ،رند از آن تبعیت کنندومجب

راد یعنی اف .«شاه کانالیزه است ارتشی زمان» :فتیمگمی که ما برای همین است. دوخارج ش

 یک عده قبل از اگر. ندوبر  مسیرو  باید در آن کانال و یک کانال هدایت شده در
ً
 البانق احیانا

ن وچ آنها، شاه بماند ستندخوامینه اینکه  ،اشتباه شدند دچار هاارتشی انقالب از بعد ازو 

 رهبر مادیولی  قلب است؛و  حو ر  رهبر که رهبر مذهبی ردندکنمیر وبا، ندبودکانالیزه شده 

 .داطاعت کن وچرا از او  نون چوباید بد ،رهبر التزام آدم است

شی که ناگهان ارت، بودکانالیزه شده و  متعبد، ارتشی مطیع. بودربیت شده ت طوراین ارتش

س فرماندهی این أآزاد بر ر و  ربانیو  یک رهبر مؤمن بودگرفته و خو  در این فرهنگ بزرگ شده

اگر ما یک . بینندمی دشان را آزادوند خبودقفس  تری که درونفرات مثل کب، یردگمی ارتش قرار

 هرکس. بودقفس  تران ازوهمانند همان آزاد شدن کب ،ل انقالب دیدیموا در ار  نظمیبیحالت 

  .ت به چه ترتیبدانسمینولی  ؛ای ببردآن آزادی بهره ست ازخوامی

 امام خمینی اما
ً
 ".ست دارموخیلی د، را که منضبط هستندهایی رتشیمن ا" :دندوفرم (ره)بعدا

 ارددرجهبین  هم اختالفی عمیق. شندست بابایمیفرم خاصی که ی ودند ر همه آم هابعد 

به ما هم درجه ، فتندگمی همافرانو  بودآمده وجود  افسر بهو  همافر، بودایجاد شده  افسرو 

های خانه افسری در اگر منزل. بودگرفتن درجه ، ای که داشتنداستهولین خوبدهید! همافران ا

و  هااین گرفتاری که نشستفت آنجا میر می داردرجه سریع یک، دشمیسازمانی تخلیه 

 .بردمینظام ارتش را از بین و  حدتو مشکالت

اری کدر آن سیستم د وشمیدیگر ن ،نباشد انضباط هم در یک سیستمو  نظمو  حدتو اگر

 هانآستیکه یک فرمانده اینبرای . بودخیلی سخت  هایگانفرماندهی کردن در ن زمان آ. کرد

 زشواش دیگران آمنگهداریو  یی که برای تعمیرهانیس ماشیور اهد سوبخو  باال بزند را

 .بودخیلی سخت  دهد انجاماند را دیده
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ن شرایط آ ،دومات هم بشاین زح قات آدم دچارود که گاهی اشمیانقالب باعث  و  آن ج 

 ؛هم شد اینچنین که دشمی درگیری باعث قاتوگاهی او  اددمیبعضی از فرماندهان را آزار 

رش ه صبستانآساند که ر میآدم را به یک حالتی  ،زگارواز ر  هاتندرس گرفو  هااین تجربهولی 

 .بردمیرا بسیار باال 

ظام ن وارد را اگر کسیو  دوش بودند که ارتش از ریشه نابودمنافقین هم در فکر  از طرفی،

یلی ند که خبودهم ای فدائیان عده. زندد یا مخابراتی تا ضربه بشمیچی سیمبی، ندکردمی

ت این عملیا» :فتگمی آنها یکی از هومثاًل در عملیات پا. ندکردمیدشان را معرفی وسریع خ

این مسائل هم به ارتش آسیب  .«این عملیات خدایی است نه» :گفتم وبه ا .«خلقی استضد

و  دش سال بعد نصیب ارتش وحتی تا دو  ایل انقالب تا یک سالو ا مصیبتی که از، جدی زد

 ی ارتشهایگانکه در آمادگی رزمی  دونم وارد ارتشی هایگانو  بدنهضربات سنگینی را به 

 .زیادی گذاشت تأثیر

 کردستاندر  هوشهر پااعزام به  

فرمان ( ره) امام خمینی ،99۱۱داد مر  ۳۱، در تاریخ ع شدو شر  ائله کردستانغقتی که و

ه کدرست است  آیا» :گفتممی من به نفرات. نددونم صادر هوپاشهر به ی ارتش را هایگاناعزام 

تیپ  ؟ ما باید ازمت باشیوتفابییم سرباز کم دار اآلنما و  باشی توپخانهیا و  زرهی داردرجه وت

کسی که هر . بجنگیمو  یم کردستانوانیم بر وکنیم تا بتسازماندهی و  نفری آماده 9۱۴یک یگان

 «.دهد انجامآماده است بیاید این کار را 

و  آماده کنیم یمترمیلی9۳۴چهار قبضه خمپاره ، پوانستیم چهار قبضه توباالخره ت 

ند سازماندهی بود داردرجه آنهانفر که اکثر  9۱۴د وحددر یگانی راو  آمدند داردرجهای هم عده

و  تعمیر، غنویض ر ورا تع یگانمهای ودر وز کلیه خور  پانزدهاه است که من وخدا گ. دیمکر 

 .کت شدندم تا آماده حر کردمیتنظیم باد و  یسوسر 

ی البته س .ندبودبازنشسته شده  بودرمانده تیپ فکه  انسرهنگ قنادآن زمان جناب  در

 دشمیمن که دست به دامن  بودن ایشان هم سرهنگی ومعا. بودهم تمام شده سال خدمتشان 

ی وید جلما با. دنکنمیت یوحداکثر ه، بیایندنفرات  وبگو  بایستو  که نترس گفتممی منو 

 ایستممی یگانم یویم جلآمی» :گفتم ...و که چیزی نیست ایستادن وی هوجل، له بایستیموگل

 ۳۱ با و ردوانست تحمل بیاواز پنج ماه نت یشباالخره ب وا «.یمکنمیحمایتت و  مور میرژه و 

 .حدی دارد هرکس صبر هستانآباالخره رفت. و  دش را بازنشسته کردوخ سال خدمت
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 شاهد تتوانمییک فرمانده ن
ً
نین در چ از طرفی،. باشد هاانضباطیبیو  هانهیوست مرتبا

 ایفرماندهمعضالت هیچ  نهاینگووجود  با. بدهد انجامجنگی را هم  یتمأموراهد وبخشرایطی 

جی نه بسی ،بوددر آن زمان نه سپاهی تشکیل شده . دهد انجامش را درست یتمأمورد توانمین

 . اعزام شد که به کردستان بود هایگانلین سری وا جزءیگان ما ، بود

قباًل شرکت کرده  کههایی تیاعمل من در. ندبودرا داده  هونجات پا فرمان( ره) امام خمینی

 دروم خصبود
ً
عد از ب. چنین مناطقی را داشتم بی برای عملیات دروتجربه بسیار خ، ظفار صا

دم وخ و را در آنجا مستقر گردان ،غرب رفتیم آباداز طریق راه زمینی به اسالم گردانسازماندهی 

نده ایشان در ظفار فرما). رفتم ب آذریوتیمسار یعق نزد کرمانشاه به قرارگاه عملیاتی غرب در

و  ه رفتیموبه پا مراه سرهنگ رامتینه ند بالگرد بهومن با یک فر ( ندبودعملیات ما 

 .دادیم انجامالزم را های شناسایی

 ولی شهید تیمسار
 
پاسگاه نجار در  در وصالی شهیدو  شهید دکتر چمرانو  فالحی هالل

و  دیگر رزمندگانو  آنهابرای نجات  هاهمه تالشند. بودقرار گرفته  ضد انقالبمحاصره عناصر 

که  بودسیاه  قدریبهدم چهره آنان ورا مالقات نم آنهامن  وقتی .رفتگمی رتوص هوشهر پا

 آنهاه پاسگاهی ک ،هاسالحدیگر و  اع نارنجکوبا ان ضد انقالبزیرا عناصر  ؛دندشمیشناخته ن

را  آنانچهره  ،د ناشی از انفجاراتوند که دبودقدری زیر آتش گرفته هبند، بوددر آن مستقر 

  .بودشانده وپ

طی و  نزدیک کردند هورا به شهر پا خوددر همان زمان  کرمانشاهزرهی  ۱9لشکرهای ونیر 

. یدمدمیرا  زرهی ۱9لشکرهای وحرکات نیر  بالگردمن در . دندعملیاتی باالخره شهر را آزاد کر 

 4.بود ب آذریویعق سرتیپ ،م فرمانده قرارگاه عملیاتی غربطراح آن عملیات ه

  آبادخرمپیاده  ۱۴تیپاعزامی  گردان 
ً
 هوپامنطقه برای محافظت از مناطق آزاد شده در  بعدا

فق وم ودبرت گرفته وی که با شناسایی دقیقی صطی عملیات ،ما بعد از استقرارمان. مستقر شد

ه نفر س ،در آن عملیاتکنیم.  پاکسازی ضد انقالبث عناصر واز لرا  دوسوه به نوشدیم جاده پا

 گردانات و ان دسته اددار درجهنفر هم از  ودو  توپخانه بانهدید آنهاتلفات دادیم که یکی از 

 .به اتمام رسیدفقیت وبا مز وتا پایان ر و  عو صبح شر  ،۴۴،۴۴ ساعت آن عملیات از. ندبود

                                                                 
فرمانده نداشت. از مرداد تا شهریورماه همان سال  99۱1ماه سال ، قرارگاه غرب تا مردادب آذری. بعد از سرتیپ یعقو4

عنواِن فرمانده قرارگاه غرب منصوب گردید و چند روز قبل از آغاز جنگ تحمیلی جناب سرهنگ علی صیاد شیرازی به
 نویسنده هم سرهنگ عطاریان فرمانده این قرارگاه شد.
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تیپ  تریمیلیم9۴۱ توپخانه 9۴9گردانیت شده از ویک آتشبار تق هودر پاهمراه ما  توپخانه

 آبادخرم پیاده ۱۴تیپکه به رغم این ،بودمانده  در کردستان 99۳۴این آتشبار تا پایان سال  .بود

و  را برای احداث سنگرها هاآموزشلین ومن ا. بودز درگیر وبا دشمن متجا در منطقه مهران

 .ها دادموسنگرساختن به نیر برای  هانیوچیدن گ نحوه

دلیل ه که ب ندخوردمیضربه  ضد انقالبسط عناصر وت هابشها ونیر  کردستان در متأسفانه

و  دندشمیدر آن مستقر و  ای کندهچالهو  رفتندگمی ای راتپه الً مث. بود آنهازش وعدم آم

رهای سنگو  زش دیدندور آموها به مر ونیر . هستند پذیرآسیبسط خمپاره وتند که تدانسمین

طالب کم مکمو  ادمدمیضیح وبه افراد ت هاآموزشدر را بزی  سنگر شاخو  ال شکل را یاد گرفتند

 .دندشمیفق وم هاجنگ درو  داشت تأثیربسیار  در عملختند که ورا آم

گی مهیب ه جنستانآ لی نکشید که دروطولی  ؛بازگشتم آبادخرمبه  کردستان یتمأموربعد از 

ه خاطرات کبود  ارودر شرایطی بسیار دش، دشمیملت ما تحمیل  اشت برجنگی که د. قرار گرفتیم

خاطرات . مکنمیاکتفا  هاحداقلدن ونم وبازگاما به  ؛زندمیج و م موجود در دورانزیادی از آن 

های النی در جبههو طو  سفری دراز ست که پس ازا یاتاتفاقو  ادثوط به حومرب دوراناز آن  من

ط به شجاعت مردانی است که ومرب، رزمندگان اسالم استو  مراه شهداه هعلیه باطل ب حق

 .ندبودشفاف و  زالل، موحال معصاما درعیِن  ،غریدندمی ن شیروچهم
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 1159سال  ماهتیر، شناسایی از منطقه مهران

آغاز  سه ماه قبل از ،اددمی انجاماق اقداماتی که ارتش عر و  های مرزیبه درگیری توجهبا 

در آن زمان . را شناسایی کنیم منطقه مهران، دادند رودستاجا از طریق نز  جنگ تحمیلی

 قابل غیر در حد   نیروی انسانیاز نظر هم  هایگانو  نداشت فرمانده آبادخرمپیاده  ۱۴تیپ

ایمال کردن پ متأسفانه. بودن یتورمأم انجامیی قادر به نهابه تدر تیپ هیچ یگانی  .ندبودلی وقب

اشیه جامعه ارتش که در حمؤمن ارتش و  شایستهو  افراد متخصصو  فرماندهان استعدادهای

 .دشمیارتش  کاهش آمادگی رزمیباعث رفتند نیز گمی قرار

 
 نقشه منطقه مهران

منطقه  بهو  ه شناسایی انتخابور گ عنواِن بهیک تیم را  ،انمندوتو  رزیدهو از بین نفراتمن 

 و مبودب شده وتیپ منص سوم رکنرئیس  عنواِن به انگ قناددر زمان سرهن. میرفت هرانم

 وبر  دتوخ» :به من گفت بودن فرمانده تیپ واران که معاو سرهنگ امید. مبودن گردانه فرماند

در و  ش تمام شدهزیرا سی سال خدمت «.آیممن نمی، بده انجامی الزم را کارهاو  یشناسای

 . بودشرف بازنشسته شدن 

، 9۴9تپهن ومناطقی چ ز تمام ازوده ر و  رفتیم به همراه دیگر نفرات به منطقه مهران

زم را ال های بررسیو  شناساییجداگانه  صورِت بهو  یک به یک، کگمر و  تپه قادر، چمکنجان
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تیم گشتی سه نفره به خاک یک تا با فتم ر گتصمیم یک شب ، در همان زمان. دادیم انجام

 یمرا برداشترد نیاز وم وسایل دیگرو  ربینود. چه خبر است مرزینم آن طرف ببو  یموعراق بر 

اق ر شهر بدره ع ینزدیک ادامه دادیم تا به خودحرکت  به، خاک عراق شدیم وارد وقتی .رفتیمو 

ا آنج شش دروی پونیر  صورِت بهی ارتش عراق هایگانتعدادی از دیم ونم مشاهده، رسیدیم

 .اندشدهمستقر 

به سمت در خاک عراق  واقع ی شهر بدرهواز جلنفربر را و  دستگاه تانک ارتش عراق صدها

جب عمت از طرفی،. بودعجیب و  ه برایمان بسیار نگران کنندهک بودمستقر کرده  مهرانشهر 

الن و مسئ که بودبیشتر ما این  تعجب .ستا میوپی چه مقاصد ش که دشمن درشدیم از این

نه وچگو  عراق ندارند ارتش میآگاهی به این تحرکات نظاو  خبری هستنددر بینه وچگ کشور

 !ندکنمیشب را تا صبح با آرامش سپری 

 نتیجه شناسایی از منطقه مهران

شان خیلی کم نفرات که تعداد شتداوجود  سه پاسگاه ژاندارمریالی  ود هرانم در منطقه 

 هیدر تپه نادری یک پایگاولی  ؛بودمستقر ن ییوهیچ نیر ، بودکه منطقه مهمی  9۴9تپه در. بود

 از رئیس. ندبودمستقر پایگاه  های ژاندارمری در آنوکه تعداد هشت نفر از نیر  داشتوجود 

 نندکینم توجهرات وبه دستسربازها »: گفت، کردم سؤالشرایط آنجا و  یتوضع ردوپاسگاه در م

ع و در مجمو  ما نیستند یتمأموری وگابوکه ج داریم داردرجهنفر  ود، ندکنمی فرارو 

ن شتندا واسطۀبههای دشمن وحمالت نیر  در برابر متأسفانه. داریم زیاد دیگری همهای بودکم

 به و یم ژاندارم باشیمتوانمینه وچگ مایست! کاری از ما ساخته نتجهیزات الزم و  ی کافیونیر 

 «.ی هستیمانسانی ونیر و  فاقد امکانات کهدرصورتی ،کنیم ان عملدموخ ظایفو

 اسفناک واقع ط پدافندی در آن منطقهوخطو  مرزیهای ضع پاسگاهو
ً
کاماًل مشخص و  بودا

ی هاتصحببعد از شنیدن . د شدناهوشکسته خط وآن خط ،فشار دشمن رینتکوچککه با  بود

هم بی وحی خوشرایط ر و  شدم که بسیار مستأصل هستند توجهم، رئیس پاسگاهامید کننده نا

 نجاماانند در برابر حمله دشمن اقدام مثبتی را وتا بت نداصاًل آمادگی رزمی نداشت آنها. ندارند

ستند برای خوامیمن  ازو  ردندوبه من پناه آ، که داشتندهایی بودبه لحاظ کمهم  آنها. دهند

 !دهم انجامکاری  آنها

تم دانسمین، کنمگزارش باال های به ردهسامان منطقه را بناوضعیت و  تصمیم گرفتم شرایط

 نه فرمانده تیپ .بودهای ژاندارمری نونیر  ما هم بهتر از وضع. کنمبه چه کسی باید گزارش 
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 خودی هایونیر وضعیت و  اسفناک منطقهیت وضع اینامهطی باالخره . تیپ نومعانه ، داشتیم

علی سرتیپ قاسمی زمینی ارتش ونیر  یبه فرمانده ی خودمامضانامه را با و  را تشریحدشمن و 

 . دموارسال نم ظهیرنژاد

مردم و  اهد گرفتوزیدن خو ا تمام قدرتفان جنگ بوکه ت بودشن ور  زوبرای ما همانند ر 

 ، کشور
ً
ر د مرگبار جنگو  ادث اسفناکوح .اهیم دیدوبیشترین لطمه را خنظامیان  ما خصوصا

البته تمامی کسانی  ؛ندبودپاشیدن  ومان در حال فر اطرافهای همه زیباییو  بود وقوع شرف

مناطق  در ظامیان با تجربهنهای آن زمان به هشدار در کشورل سیاسی ومسئ عنواِن بهکه 

و  اواز ه کشورم قرار گرفتن ورد هجومو  با آغاز جنگ تحمیلی، نکردند توجهمختلف مرزی 

  .بودخیلی دیر شده  متأسفانهبردند که  خودپی به اشتباه  ،زمین

های ونیر و  ژاندارمری، سپاه، های ارتشونیر  :های مدافع شاملونیر و  مردم مناطق جنگی

گناه زیادی در کنار مدافعان مردم بیو  را دادند هاتدبیریبیو  هاانگارین سهلان آو مردمی تا

 .های مسلح به شهادت رسیدندوبرکف نیر جانو  شجاع

 4منطقه مهران استقرار دربه تیپ جهت حرکت ر ودست

ر حرکت وستدایران،  میری اسالوارتش جمهی زمینی ونیر  99۱1رماه سال وایل شهریو ا

 .محد یک تیپ نیستیپاسخ دادیم ما درکه  دوصادر نم مهرانمنطقه را به  آبادخرمپیاده  ۱۴تیپ

 یوآن س در از طرفی، .کرده است بسیاری از مشکالت ما را احاطهو  نیروی انسانیرات وکس

اگر ما کل نفرات تیپ را  .باشدمیحداقل یک لشکر زرهی دشمن مستقر  ،منطقه مهران

 دانگر یک  در حد   وظیفه ن سربازانوبد ،پیادهو  توپخانه، تانکی هایگان، نمائیم آوریجمع

 از نظرو  نندکنمیاطاعت  خودفرماندهان  ضمن اینکه نفرات از .ندوشمییت شده هم نوتق

ی اگذارو  شش منطقهوبه پ این یگان قادر روازاین .ی قرار دارندنپاییسطح بسیار  زش هم دروآم

 .هیمد انجامی را واگذار یتمأمورانیم وتا بت دیموتقاضای کمک نم به همین دلیل .باشدمین

                                                                 
یز در ن گردید. پس از تبدیل ایالم به فرمانداری کل، بخش مهرانمحسوب می های تابعه شهرستان ایالماز بخش مهران. 4

دود ح است. شهرستان مهران این تقسیمات کماکان تابع فرمانداری کل ایالم باقی ماند. مرکز این شهرستان شهر مهران
کیلومتری جنوب غربی ایالم و سه کیلومتری مرز ایران و عراق قرار گرفته  1۱کیلومتر مربع مساحت دارد و در  ۴۴۳1

و از جنوب و غرب به کشور  شهرو دره های دهلراناست. از شمال به شهرستان ایالم، از مشرق و شمال شرق به شهرستان
کیلومتر، تا  ۳۴۳ عباسکیلومتر، تا دشت99۴کیلومتر، تا دهلران  1۱تا ایالم  عراق محدود است. فاصله مهران

 ۳99آباد غرب( غرب )شاه آباد، تا اسالمکیلومتر ۴9۱کیلومتر، تا اهواز  ۳۳9 کیلومتر، تا اندیمشک ۳9۴جسرنادری 
 کیلومتر است. نویسنده ۱۳۴از طریق ایالم  و تا تهران 9۴۱ کیلومتر، تا کرمانشاه 9۴۴ کیلومتر، تا قصرشیرین
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واگذار نموده بودند  آبادپیاده خرم ۱۴را نیز به تیپ ناگفته نماند حفاظت از منطقه دهلران

ید. رسآن به هیچ عنوان منطقی به نظر نمیکه با توجه به امکانات تیپ و عدم آمادگی رزمی 

 در آن زمان مأموریت
ً
ها نبود. از طرفی، ها بر اساس واقعیتهای واگذاری به یگاناصوال

آباد انتخاب پیاده خرم ۱۴عنواِن فرمانده تیپدرخواست نمودیم یک افسر کاردان و الیق را به

 نمایند تا الاقل تیپ دارای فرمانده باشد.

های مستمر با ستاد نیروی زمینی، یک روز جناب سرهنگی وارد با کلی مکاتبات و پیگیری

م واحدی نیست، سرباز ک»ها را به منطقه مأموریت ببرد. به ایشان گفتیم: تیپ شد تا یگان

شوند. باالخره با پیگیری و تالش توانستیم داران تیپ، یک گردان هم نمیرجهدداریم، تمامی 

را سازماندهی  پیاده به فرماندهی سرهنگ هاشمی 9۱۳گروه رزمینفری به نام  9۱۴یک یگان 

فر نیرو داشته باشد تا بتواند مأموریت ن ۱۱۴بایست میکه یک گردان رزمی نمائیم. درصورتی

 خود را انجام دهد.

رفته گ همین منطقه در نظر انقالب درپیروزی  یک طرحی برای این تیپ قبل ازناگفته نماند 

آن طرف تنگه و  گمرکو  آباد رضا، 9۴9تپه ،مهران، تانک گردانیعنی تیپ با سه ، بودشده 

 9۱۴تیپیک  نه با نفر ۴۱۴۴دوحد؟ استعدادی دربا چه استعدادی. را محافظت کند نوتیل

مستقر  9۴9ی تپهونفر را ر  هشتادتعداد ، شدیم عازم منطقه مهران هابا تمامی کاستی. نفری

 مستقر هتعدادی را نیز در تنگو  را در گمرکه ویک گر و  ی تپه نادرویک دسته پیاده را ر . دیمونم

 .دادیم آنهات الزم را به راودستو 

در محلی مناسب را نیز  آسابه فرماندهی سرگرد قاسم مهرتری ممیلی 9۴۱ توپخانه گردان

نیز  وپخانهت گردان. پشتیبانی نمایداز نظر آتش د ما را وی محدهایگاناند ودیم تا بتومستقر نم

ختیار در ای ی کافور دوخ هاآتشبار  هایتوپیی جابهجاحتی برای  ،بودبسیاری  دارای مشکالت

رهی ز و  ی پیادههایگانری یعنی وهای مانونیر  وضع که تحرک نداشت. ایتوپخانه .نداشتند

 ء آنوکه آثار س اهد شدوخ نامناسبکافی و  موعدم پشتیبانی مدا واسطۀبهط مقدم ودر خط

 .بوداهد وی در خط خهایگانتلفات رزمی 

یدیم دمیدر آسمان منطقه دشمن را های ندهگجن زور  هر ،ستقرار کامل در منطقهاز ابعد 

. ندودبمنطقه  در ی مستقرهایگانو  منطقهاز شناسایی و  برداریعکسو  زنیحال گشتکه در

 یتوضع من. اددمینشان را ع دشمن و قوالحمله قریباهد وشو  تحرکات دشمن همگی قرائن
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 گزارش 
ً
هیچ و  هستیمانقالبی  کشورما یک » :فتندگمی ابودر جولی  ؛ماددمیرا مرتبا

 «.یمکردمیفت که ما دریا بودابی وج تنهاحمله به ما را ندارد! این  جرئتی کشور
های با تریلیو  آبادخرمم ور میمن » :ه من گفتل بوز اور  در همانتیپ جدید هم فرمانده 

های لوالبته ایشان ق، یمن تانک نداشتوچ «.رموآمیبه منطقه  را تیپهای تانک، برتانک
لیت ومسئل ون قبآن زما زیرا در ؛را ندیدیم وا دیگر ما متأسفانهولی  ؛یز دادنددیگری ن

 افسوخص، ستخوامی فرماندهی دل شیر
ً
 ودبانضباطی ن، ناختشمیهیچ کسی را نری که صا

ار ا از فرمانده انتظجنگی ر  یتمأمورشرایطی  چنین در. بودل وغیر قابل قب در حد  هم رات وکسو 
نظر ه ب لوقبقابل  غیر، ندبودخته وچه را که فرماندهان آمآنو  یعقالن از نظرداشتن هم 

 .ندکردمیمت ومقاماندهی لذا فرماندهان در پذیرش سمت فر ؛سیدر می
بسیاری بر و  ددنخوانمید مرگ ارتش را با شتاب وسر  ایعدهایل انقالب و در ا متأسفانه

ان از وتتا ب بودن وگو در آن زمان حتی فضایی برای گفت. ندکردمیپافشاری و  ی آن اصراربودنا
ن وتعدادی از کارکنان ارتش نیز ضعف ارتش را از در . ای منطقی دست یافتآن طریق به نتیجه

 در این میان .ندکردمیتر ضاع را آشفتهواسته اوخناو  ندساختمی ترآشکار و  زدنددامن می
درختان چندین ساله ارتش را یکی پس از دیگری به زمین و  ای هم تبر در دست گرفتهعده
ده هم تبدیل به بایر شهایی تدر قسمو  ندبودک کرده نُ این جنگل با عظمت را تُ و  نداختندامی
 .بود ردهوهمانند جنگلی دست نخ ،اما انتظارشان از آن ،بود

ت نه دیگری تربیوگه بو  ندبودای نحیهوارتش دارای چنین ر  رد میتعدادی از افسران قدی
به دی زیاتمایل  روازاین ،ندبردمینداشتن منزلت رنج و  حرمتیبیو  نظمیاز بیو  ندبودشده 

ایشان منزلتی بر  دیگرشده  آنهاند با رفتاری که با کردمیزیرا فکر  ؛رهایی از خدمت را داشتند
 . باقی نمانده است

ر ند که دبودت شده وای دعبه مبارزه از سوی دشمن بعثی ایرانملت و  ن شرایط ارتشدر آ
ی که از هر حیث کشورآن هم در برابر  ،ادنددمیرا از دست  خودرت عدم پذیرش آن نجابت وص

 .ندبودشجاع آن نو  مردم فداکارو  کهن ایران اندازهو  در حد  

 تیسوبا د همچنین،، مبوددر تیپ خدمت کرده  مدت زیادی راو  مبودتیپ  سومرئیس رکن  من

 کردم تا به تالش، ندبودمن آشنا حی وصیات ر وبا خص نیز آنهاو  اقتی که با نفرات تیپ داشتمرفو 

نسته اواق تجم ارتش عر تها م تا قبل ازوشبختانه با تالش مداوخ. دهمب سامانیو  د سروجوم وضع

دری قالبته به. ت را در سنگرهای مناسبی قرار دهمنفراو  داده بودرا بهیت وضع دیوم تا حدبود

 .دبوان قابل قیاس نون به هیچ عنهای دشموداشتیم که گسترش ما در مقابل نیر  راتوکس
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 ۳اه ی سپهایگانزیرا در مقابل ما  ،بوداز ما تجهیزات دشمن خیلی بیشتر و  تعداد نفرات

لشکر زرهی کاماًل  ودو  ه لشکر پیادهارتش عراق با س ۳سپاه . ندبودارتش عراق گسترش یافته 

 لرانهتا د( شمال قصرشیرین) دوسونمنطقه  از ،مینزو  اوه از هاآتشاع وان پشتیبانیآماده با 

 .تداش قرار ما هم منطقه میمک در قسمت شمالی محل استقرارو  ندبودشده  مستقر سیانومو 

 میمک ارتفاعات. بودعراق و  ایراناختالف مرزی  ردوباز م دیر از نیزیمک م میوعم منطقه

از  قارتش عرا. بودردار وبرخای ویژه اهمیت ازخاص جغرافیایی منطقه نیز یت وضع به دلیل

ندین این ارتفاعات چ 4.نمودمیاین ارتفاعات  برای تصرفتالش زیادی را  91/۳/99۱1تاریخ 

 ۱9رلشکیک تیپ از هم منطقه  در آن. عراقی دست به دست شدو  یایرانهای ومرتبه بین نیر 

 تشی ار هایگانکه  بودرده وآ به وجودیتی را وضع شرایط نامتعادل تمامی آن. بودزرهی درگیر 

 شجاعانه در نبردی نابرابر خودان ست تا پای از دست دادن جیبامیهای مدافع ودیگر نیر و 

 .شان دفاع کنندکشور تا از حریم  ،دندجنگیمی

 او  شوجو  نفرات را به جنبو  فرماندهان ،مندواما سخت نیر  ؛ننهادر آن زمان هراسی پ

و  هایگانبه  مرتبو  مبودمستثنی ن من هم از این امر، جا سرکشی کننداشت تا به همه دمی

 هدیداز نزدیک و  به منطقه مهران ورود قبل از من حقایقی را. مکردمیدیگر مناطق سرکشی 

، تاس غ شیرینو در ولی  ،حقیقت تلخ. ستخوامیشدن با آن حقایق دل شیر  روروبهکه  مبود

که  ستاخومیل حقیقت شجاعت وقب. ندبوددنبال شیرینی ه ب ایعدهزمان  در آن متأسفانه

 .یدمدمین النو از مسئ تعدادیدر  این شجاعت را متأسفانه

 اگر رجال سیاسی، آینده بگیریم را برایهایی گذشته چه درس زد که ازومآمیتاریخ به ما 

 ،ندکردمیرا بررسی یخ تارو  ندکردمیمان مراجعه کشورتاریخ به ند بودشیار وهما قبل از جنگ 

عناصر اطالعاتی ارتش در لشکرهای مستقر در نزدیک مرز  و های متخصصان ارتشبه حرفو 

 ادنددمیش وگ، کرمانشاه ۱9لشکر، زرهی 1۳لشکر :مانند کشورغرب و  جنوبی هااستاندر 

 درو  ندردکنمیا ر  آن اشتباهات فاحش دیگر ندنمودمیبا حساسیت خاصی مسائل را تحلیل و 

با ی قبل از آغاز جنگ تحمیل ستندتوانمی های مسلحونیر . رفتیمگمیقرار ن آن شرایط بحرانی

                                                                 
سپاه دوم  یوهستانکی ادهیپ ۳لشکرز از امال" مجهکپ یت یکارتش متجاوز عراق با  یروهاین 9۱/۳/99۱1. در تاریخ 4

 غربی استاندر جنوب قرار دارد حمله و آن را اشغال کردند بدانید که میمک المیکه در استان ا کمیم یهایخود به بلند
 ی حساسباشد و این عارضهی پشتکوه میالعبور منطقهصعباست و از ارتفاعات مهم و استراتژیک و  ایالم واقع شده

ای شکل و دارای قلل متعددی بوده و درحدود پانزده کیلومتر طول و هشت کیلومتر پهنا دارد. توسط دشت لیک از کلیه
 را رو میمک کیلومتر تا پایتخت عراق بغداد فاصله دارد از این 9۱۴شود. درحدود های مرزی ایران جدا و گسسته میبلندی

 گویند. ویراستارکلید بغداد می
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اضع ومو  انعوبا ایجاد م، آوردندمیالزم که به دست های آمادگیو  مناسبهای بینیپیش

 هتیج. در نقرار گیرند کشورتری جهت دفاع از در شرایط مناسب ،پدافندی مناسب در عمق

های مسلح ومدافعان شجاع نیر  همچنین،و  هاستاور و  هاساکن در مناطق مرزی در شهرمردم 

 4.یدنددمیآسیب کمتری 
 

 
 منطقه میمک

                                                                 
بر قصد عراق برای حمله به های صریح ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران، مبنی. با توجه به هشدارها و بیانیه4

یل اعتماد نداشتند یا به دلهای ارتشیان دانستند، یا به گفتهی عراق را بعید میایران، از سوی مسئوالن نظام که حمله
ی ها توسط مسئوالن سیاسقوا و جدی نگرفتن تهدیدات عراقیصدر جانشین فرماندهی کل نداشتن بینش نظامی بنی

ه های موجود در کشور بکشور، متأسفانه اقدام سریع و جدی برای به پای کارآوردن همه نیروها و استفاده بهینه از توانایی
 گیرد.مؤثری صورت نمی عمل نیامد و اقدامات

ثار رفتند، شاید با دیدن آ هیئتی از مسئوالن مملکتی جهت بررسی تجاوزات عراق به استان کرمانشاه 22/6/4008در تاریخ 
وزیر محمدعلی رجایی و دیدن صدر و نخستجمهور بنیتجاوز، هجوم عراق را باور کنند و تدبیری بیندیشند. حضور رئیس

 دانستند تأثیر گذاشت.ی عراق را بعید میهای نبرد و آرایش نیروهای عراقی در نزدیکی مرز، در تصور آنان که حملهنهصح
گر یت احساس شد؛ اما دکبه بعد خطر جدی تهاجم نظامی عراق در تمام سطوح مسئوالن ممل 4008ور یشهر 22از  

ران یا کشروی در خایروهای متجاوز عراقی از پیو بازداشتن نری از بروز جنگ یهای مؤثر جهت جلوگفرصتی برای تالش
 ران در برداشت. ویراستاریشور و ملت اکباری برای ت کی فال جهیز نتیاسی نینی سینشوجود نداشت و هرگونه عقب
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 ششمفصل 

 هجوم سراسری ارتش متجاوز عراق به خاک ایران 

 و آغاز جنگ تحمیلی
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 کشورز عراق به خاک وارتش متجام سراسری وهج 

 پاسگاه چک بین طرفین دروکو  های بزرگدرگیری هااز ماهپس 
ً
های مرزی که اکثرا

های عراقی در ویر ز زمینی نوگاهی همراه با تجاو  سبکو  سنگینی هاآتشتبادل  رِت وصبه

عراق ارتش  99/۳/99۱1زودر ر  انجامسر ، بود کرمانشاهو  ایالمی هااستانو  زستانوخ استان

غیر و  خالف انتظار چندان هم ،قرائن عملیات نظامیو  اهدوکه برابر ش خود رامی وعم آفند

 4.دوآغاز نم بودن بینیپیشقابل 

برای این  را خودپیش  هاتز مدارتش عراق که ا زرهی مجهزو  مکانیزه، رزمی پیادهی هاونیر 

د ر ور را ممتوکیل هزار بیش ازتقریبی  در عرضط مرزی مشترک وخط ،ندبوده کرده م آمادوهج

ن بودناکافی و  و ضعیف پراکنده رویا حضو  یایرانهای ور نیر وعدم حض ازو  دادندز قرار وتجا

 ردستانک ی زمینی دروی نیر هایگان ازری بخش بزرگی درگیو  گسترش جبهه از آنان که ناشی

و  از مسائلای پاره به علتند که بودشده  رومجب از طرفی،و  بودده ز بومناطق آش سایرو 

 ل کاملکنترو  سیستم فرماندهیو  ندونامناسب پدافندی مستقر ش در مناطقمشکالت اغلب 

 ایالمو  کرمانشاهو  زستانوی خهااستانی مرز از مناطقو  بردهبهره ، بودشده  هم مختل آنها

 .ی نمایندوپیشر  اسالمی ایرانی روبه داخل خاک جمه

 دشمن تهاجممقابله با  در آبادخرمپیاده  88تیپپیاده  181گروه رزمیعملکرد  نحوه

 مکاناتی هما، بی نداشتیمواستحکامات خ، یمبودشده  مهران وارد ما در بدترین شرایط

مت وادشمن مق تهاجمنیم در مقابل اوایش دهیم تا بتی آر وداشت تا زمین منطقه را به نحنوجود 

 منو  ن نداشتومعا، شتاکه گفتم فرمانده ند طورهمان آبادخرمپیاده  ۱۴تیپ. نمائیم

                                                                 
بینی دفاع مقدس در خصوص پیش یکی از فرماندهان برجسته لجستیکی نیروی زمینی ارتش در دوران امیر بایندریان. 4

به  99۱۳( در خاطراتش گفته است:در سال 991۳جنگ عراق با ایران در کتاب بازوی نبرد )انتشارات ایران سبز، 
ایران و عراق  زرهی اهواز با یک سلسله اختالفات مرزی میان 1۳لشکرزرهی منتقل شدم. آغاز خدمت من در  1۳لشکر

زرهی  1۳لشکریک روز فرمانده  99۱9هم زمان شد که این اختالفات دو سال به طول انجامید. به خاطر دارم سال 
های لشکر و تعدادی از نیروها را در سالن همایش جمع کرده بود. من در تیمسار حمید جهانبانی همه فرماندهان یگان

ردان نگهداری لشکر بودم. فرمانده لشکر عین این عبارت را گفت که گوشتان را باز کنید، جنگ ما با آن زمان فرمانده گ
عراق حتمی است، یا در زمان فرماندهی من یا بعد از فرماندهی من. دلیل ادعای خود را اینگونه عنوان کرد که آیا دلیل 

ه است؟ آیا برای این است که با ارتش اسرائیل خرید سه هزار دستگاه تانک روسی توسط عراق برای جنگ با سوری
خواهد با اعراب بجنگد؟ حزب بعث، حزب خود جوشی است که جز اهداف تعرضی به شرق خواهد بجنگد؟ آیا میمی

 زهایش ای صحبتاندیشد. بنابراین، در ادامهدارد، به چه چیز دیگری نمی کشور خود و چشم طمعی که به خوزستان
نیروهای لشکر خواست که به آموزش اهمیت داده و آن را در سطح باال نگه دارند و تأکید کرد، تعمیر و نگهداری را نیز در 

 «نویسنده» حد اعال نگه دارید.
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دم را ثابت وست ابتدا شایستگی خبایمیتیپ عملیات  افسرو  تیپ رکن سومرئیس  اِن وعنبه

م که دکر میعمل  ایگونهبایست به می. سپس از نفرات انتظار اعتماد داشته باشم، مکردمی

تمامی  یبودامکان ناو  داشتبی نوشرایط پایان خآن  زیرا در ؛اشدن تفکر نبواتم بدتصمیم

 مردمو  های مدافعور ی دیگر نیبودجب ناوم بودممکن  از طرفی، .بودر ولحظه متص یگان هر

 .دوشنطقه م میوب

به  ورکشالن و مسئ وظیفهولی  ؛بودم دشمنان وبرابر هج جنگیدن درو  دنر ما دقت ک وظیفه

ط پدافندی که ما اتخاذ کرده وخط. آنان داشتیم زیادی از ما انتظاراتو  دبو از مامراتب بیشتر 

دن ش امکان شکسته ،تجهیزاتو  نفرات بودبه علت کم. بودزیادی های یم دارای نارساییبود

 .ما در شرایطی کاماًل نامساعد قرار داشتیمع و مجم در .بودط زیاد وآن خط

آن  جنوبو  جنگ سختی در منطقه مهران 99/۳/99۱1ز وجم ارتش عراق در ر تهابا آغاز 

 ،افکنمببو  اع جنگندهوانو  توپخانهم آتش های ارتش عراق با پشتیبانی پرحجنکتا .گرفت در

م بودخته ول خدمت آموم آنچه را که در طکردمیمن سعی . دندورا علیه ما آغاز نم خودعملیات 

 .نمائیمسد ی آنان را وپیشر  کار گیرم تا به

 هاگزارش، ردکنمیبی را ارسال وخهای گزارش بود 9۴9ی تپهوای که ر فرمانده دسته

که ر دادم از هر راهی وستد. یمااالخره گزارش دادند محاصره شدهبو  بودناامید کننده 

 المسمت ایبه  آنها. نماییداشغال و  اضع مناسبی را انتخابومو  برگردیدبه عقب  یدتوانمی

 به داخل کمکم ، یعنی گمرک مهران. ندبود مهرانشهر ی وی هم که جلهاهتدس. حرکت کردند

 ند.آمد شهر مهران

 هانآتانک دشمن به تعداد زیادی ، گزارش داد بودپه نادر فرمانده دسته دیگر هم که در ت

یتی ضعو حفظ تا در انسته باشیم نفراتمان راوتا ت را نیز عقب کشیدیم آنها. ستک شده انزدی

من هدف دش. نمائیم وارد آنهابی را به وتلفات خو  دشمن را سدی وپیشر و  مناسب قرار گرفته

 ار  آنهاانستیم وشبختانه توخ. به اسارت بردو  را جمع کرده ام میکه تما بودین در آن زمان ا

ه نگت قصد داشتیم در. در شرایطی مناسب مستقر کنیمو  هاهوک تر درعقب متروکیل پانزده

 .را بگیریم آنهای ودر همانجا جل، ر کنندوباستند عوهای دشمن خویم تا اگر نیر ومستقر ش

 د مشیریودا سروانبه فرماندهی  توپخانه 99گروهشا وکاتی توپخانهیک یگان آن زمان  در

های دشمن اجرا وی نیر وبی را ر وی بسیار خهاآتشو  بودمستقر شده قه نیز در آن منط

 ندتوانمیکه  ندبودضاع نابسامان ما واو  ناظر عملیات ماو  نزدیک شاهد که آنان از ندنمودمی
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ی هاتشآو  خیلی سریع با دشمن درگیربه منطقه  خود ورود با آنها. ما را تشریح نمایندیت وضع

 4.ندکردمی وارد بی را به دشمنوتلفات خو  ی دشمن اجراورا ر  دقیقیو  پرحجم

                                                                 
توپخانه از حوادث و اتفاقات اوایل  99گروهاتیوشا ک 9۱۳بازنشسته( معاون فرمانده گردان ۳)سرتیپ . سروان داود مشیری4

زء جبههای مرزی ایران، دستور جزءگوید: پس از تجاوزات پراکنده عراق به پاسگاهمی جنگ تحمیلی در منطقه مهران
 توپخانه ابالغ گردید: 99گروهبه شرح زیر به  ۳۴/۳/99۱1نزاجا در مورخ  9شماره 

 پیاده قرار دهید. ۱۴تیپیک آتشبار کاتیوشا زیر امر  -
 زرهی قرار دهید. 1۳لشکریک آتشبار کاتیوشا زیر امر  -

در دو  کاتیوشا به فرماندهی سرگرد علی احمدیان 9۱۳گردانپس از ابالغ دستور جهت حرکت گردان به منطقه عملیات، 
با قطار  ۳۳/۳/99۱1آتشبار مستقل و خودکفا سازماندهی گردید. آتشبار دوم به سرپرستی فرمانده گردان در مورخه 

به  عنواِن آتشبار یکم( نیمه دوم گردان بهد.به کار گرفته ش یهئاین آتشبار در منطقه طالب شد. )عازم منطقه جنو
 ۱۴تیپ( در همان روز جهت وارد عمل شدن به منطقه سوم گردان )سروان داود مشیریسرپرستی معاون و رئیس رکن 

 اعزام گردید. در حوالی مهران آبادپیاده خرم
 از قطار پیاده شدیم و برای شناسایی با تعدادی از نفرات آتشبار به منطقه مهران در اندیمشک ۳۱/۳/99۱1در تاریخ 

ها را تحویل آن 9۴/۳/99۱1دریافت نموده بودیم که در تاریخ  آبادرفتیم. مهمات زیادی از زاغه مهمات بابا عباس خرم
حرکت نمودیم. هنگامی که ستون بعد از  طرِف مهرانگرفتیم. بعد از شناسایی و دریافت مهمات مورد نیاز، روز بعد به

 یادیدر حاشیه رودخانه میمه جهت صرف ناهار متوقف شد، هواپیماهای عراقی از باالی سر ستون با سرعت ز دهلران
 گذشتند و آتشبار را به رگبار بستند که خوشبختانه آسیبی ندیدیم و اتفاق خاصی رخ نداد. 

نزدیک رودخانه چنگوله مستقر شدیم. پدافند دورتادور و تأمین  99/۳/99۱1حرکت و عصر روز  طرِف مهرانبالفاصله به
فرمانده  با سرهنگ پیاده هاشمی رضاخانی همان شب در مهرانهوایی را خیلی سریع برقرار نمودیم. من و سروان 

پیاده و سروان  ۱۴تیپمتری میلی 9۴۱توپخانه  9۴9گردانفرمانده  پیاده و سرگرد قاسم مهرآسا 9۱۳گروه رزمی 
چم تقویت آتش گروه رزمی را به توپخانه که در سد کنجان ۴۴متری گروهمیلی 99۴تشکری فرمانده آتشبار توپخانه 

های پدافندی و نحوه تقویت آتش های الزم در خصوص اجرای آتشای را تشکیل داده و هماهنگیعهده داشت جلسه
 های مانوری را به عمل آوردیم.و پشتیبانی یگان

م. مستقر نمودی ریخت، آتشبار را در حوالی شهر مهرانمی صبح زود با توجه به آتش انبوهی که دشمن بر روی شهر مهران
که بهترین راه تدارکاتی ما بود، قطع را  خوشخبر رسید که ارتش عراق با نفوذ در منطقه، عین 9/۱/99۱1صبح روز 

های خودی داشت و مفهوم آن این بود که کلیه مطلوبی روی نیروکرده است. خبر برای ما بسیار ناگوار بود و اثر نا
باشند و ازطرِف ارتفاعات شمالی جاده کیلومتر در محاصره می 9۳۴طول صد تا  ای بههای ایرانی در عمق جادهنیرو

 جود نداشت.جاده مناسبی که بتواند نیروهای ایرانی را به مواضع مناسب برساند و مهران – دهلران
پیاده  ۱۴تیپمتری کمک مستقیم میلی 9۴۱توپخانه  9۴9گرداندر آن زمان مأموریت آتشبار کاتیوشا تقویت آتش 

هایشان را به علت نداشتن خودرو با تراکتور رو بودند و توپبود که از نظر تجهیزات و تعداد توپ با مشکل روبه آبادرمخ
توپخانه آمادگی رزمی باالیی داشت؛ زیرا قبل از جنگ با تالش فرمانده  99گروهکردند. یگان کاتیوشای جا میبهجا

گردان و افراد آن در پادگان جی بازسازی شده بود. ازطرِفی، مهمات کافی نیز در اختیارش بود، لذا شروع به اشغال 
گیر نمود. ما در آن های مداوم و پر حجم، دشمن را در منطقه به ستوه آورده و زمینموضع اصلی نمود و با تیراندازی

جود نداشت تا ما را توجیه شتیم و عناصر اطالعاتی نیز در منطقه وضعیت دشمن اطالع کافی در اختیار ندازمان از و
 و یاری نمایند.

به دست دشمن افتاد.  ۳/۱/99۱1در روز  نشینی کردند و شهر مهرانعقب های خودی به علت تلفات زیاد از مهراننیرو
تغییر مکان دادند. مدت هفده روز با دشمن در آن منطقه جنگ و گریز داشتیم،  ه منطقه دهلرانپیاده ب ۱۴تیپعناصر 

 کردند.تعدادی از عناصر خودفروخته و جاسوس نیز در دهلران به نفع دشمن فعالیت می
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 ز دشمنودشمن بعد از تجاو  خودیهای ونیر یت وضع آخرین

یم با اجرای کردمیسعی ما  ،ی ارتش عراقهایگانم وهج دم بعد ازوکه اشاره نم طور همان

رابط  افسرمان در یگانزمان ما  در آن. نمائیمرا سد  آنهای ودی پیشر ی پدافنهاآتشاع وان

 .ی دشمن داشته باشیمهایگانی ور  اییوه بمباراناست وقادر به درخایی نداشتیم تا وه

 و معم
ً
 ششوپو  ندکردمی بمبارانما را اضع ومهای دشمن ند از جنگندهوفر  دهبیش از ز وهر ر  ال

 .نداشتیمهم ایی مناسبی وه

شدیم که عراق از جبهه  توجهم .های دشمن افتادوبه دست نیر  مهران ،ماهمهر دومز ور 

راه . ده استونیز قطع نم را شوخعین - جاده دهلرانو  دهوزرهی حمله نم 1۳شمالی لشکر

عماًل و  بودده ش نیز بسته راه ایالم أسفانهمت. بودشده  ستهبهای دشمن وسط نیر وترکاتی ما تدا

 آبادخرمیگان ما از . دشمن قرار داشتیمهای واصره نیر مح درو  افتاده در آن منطقه گیر

ت کمتری که تلفا بودن تمامی تالشم ای. بودد شده وکاماًل مسدد که مسیرش شمیپشتیبانی 

 .داشتیم مومدا ادامه عملیات نیاز به پشتیبانیو  تجهیزاتو  هاوردن نیر اما برای حفظ ک ،بدهیم

ای لذا چاره، بودهای دشمن وهم که در دست نیر  مهران، ستندخوامیغذا و  آب رزمنده نفرات

را آزاد  شوخنجاده عی خودانیم با حمالت ویم تا بتوبر  دهلران شهر طرِف بهاینکه  نداشتیم جز

رار ق زستانوخ استان، ایالم استانی جنوبدر قسمت . ریموام بیاو د برای ادامه جنگو  کنیم

، سه جبهه شمالینیز در زرهی  1۳لشکر. بود ازوهزرهی ا 1۳لشکردارد که منطقه استحفاظی 

 .بودگسترش یافته  تاناسی این جنوبو  میانی

                                                                 
که  طوری یار نابسامان بود، بهضعیت بسهای اطراف متواری شده بودند. ومردم منطقه هم به دلیل شرایط منطقه به کوه 

د. داها را تقلیل میرفت و آمادگی رزمی یگانهای نظامی هم جهت کمک به ساکنین محلی به کار میامکانات نیرو
از دشمن داشتیم. دشمن با توجه به اطالعات و اطالعات دشمن از ما زیاد بود، ولی متأسفانه ما اطالعات کمی 

نمود و فشار روی یگان ما که پشتیبانی آتش تر مییار داشت حلقه محاصره را روز به روز تنگهایی را که در اختبرتری
 های خودی روینیز سقوط کرد. در اثر فشار دشمن، نیرو کرد. شهر موسیانها را به عهده داشتیم بیشتر مییگان

 دشمن به شهر دهلران وارد شد. تغییر مکان دادند و  ارتفاعات شمال دهلران
گردیدند،  ای در کوهستان شمال دهلرانموفق به احداث جاده با کمک استاندار ایالم آبادپیاده خرم ۱۴تیپرکن سوم 

های کبرای یی دشمن توسط بالگرداما دشمن قصد تصرف ارتفاعات را داشت که پس از انهدام دو دستگاه نفربر شناسا
ای هها، دشمن از تصمیم خود منصرف شد. استقرار در ارتفاعات و باز شدن راهو از بین رفتن کلیه خدمه آن هوانیروز

 ای گرفتند.های رزمنده شد و جان تازهتدارکاتی باعث باال رفتن روحیه نیرو
ار های رزمنده خودی و آتش بسیموری نمود که با هوشیاری نیرورانه به روستای مورمدتی بعد دشمن اقدام به تک غافلگی

ها نشینی نمود و تعدادی اسیر از آنسنگین کاتیوشا، درهم شکست. دشمن با دادن تلفات و ضایعات سنگین عقب
 «نویسنده» ن باقی ماند.المقدس در این منطقه در حال نبرد با دشمگرفته شد. آتشبار کاتیوشا تا شروع عملیات بیت
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فاصلدر  دخانه کرخهومناطق غرب ر : زستانوخ استانجبهه شمالی  ارتفاعات  حِد 

 پای. )دشمیپل را شامل  پای، شوخعین، سیانور موتا مناطق شمالی مح در جنوبداغ میش

 (کرخه پل

فاصل: یانیجبهه م ه دخانوی ر جنوبهای داغ تا کرانهمیشارتفاعات ی جنوبهای دامنه حِد 

 را در بر تا غرب بستان از حمیدیه دخانه کرخهوی ر جنوبو  مناطق شمالیکه  بودر وککرخه

 .گرفتمی

دخانه وی ر جنوبده کرانه ومحد در نودخانه کار وشامل مناطق غرب ر : یجنوبجبهه 

 .بود جنوبدر  رودندوخانه ار دور در شمال تا ر وککرخه

زرهی را در  9تیپعناصری از ، زرهی را در جبهه شمالی ۳ تیپعناصری از زرهی  1۳لشکر

جهت مقابله  ستانز وخ استانی جنوبرا در جبهه  خود زرهی 9تیپعناصری از و  جبهه میانی

 .بودده ومستقر نمهای مهاجم دشمن وبا نیر 

 ضاعواو  ی ارتش به علت شرایط خاص زمانیهایگاناز نیز همانند سایر وزرهی اه 1۳لشکر 

 تقلیل خدمت ن به خاطرِ آ میکارایی رزو  بودال حاکم بر ارتش دارای مشکالت بسیاری واحو 

 و زشیوجب عدم کفایت آموکه م نیروی انسانیاب وت ناصانتقاال و  نقلو  ییهار و  وظیفه

  و به علت انتصابات نامناسب .بودتنزل یافته ، بودتجهیزات گردیده و  وسایل آمادگی
ً
 بعضا

 و از فرماندهی، فرماندهیو  ای از افراد ناآگاه به مسائل نظامیالنه پارهو مسئی غیرهاتدخال

 4.بودردار وکنترل ضعیفی نیز برخ

                                                                 
بعد از طی  99۱۱گوید: من در سال زرهی می 1۳لشکرفرمانده سابق توپخانه  مجتبی هاشمی. امیر سرتیپ دوم سید4

های پدافند هوایی شدم. استعداد نیروی انسانی یگان زرهی منتقل و فرمانده آتشبار 1۳لشکردوره مقدماتی توپخانه به 
ها قادر به انجام قدری کاهش یافته بود که یگانقبل از آغاز جنگ به 99۱1لشکر )پایور و وظیفه( در آن سال و در سال 

 مأموریت نبودند. 
را  ز خدمت ترخیص شوند،اند و باید اسال خدمت کردهدر ستاد مشترک ارتش تصمیم گرفته شده بود، سربازانی که یک

ه ها قادر باشند از عهدها اختصاص یابند، تا یگانمدت دو ماه دیگر در خدمت نگه دارند تا سربازان جدیدالورود به یگان
سال خدمت کرده بودند با شنیدن این دستور همگی با برگه تسویه حساب نگهبانی و دیگر امور برآیند. سربازانی که یک

دادند، "رهبر ما امامه، خدمت ما تمامه " در آن شرایط انده توپخانه لشکر تجمع کرده و شعار میدر مقابل دفتر فرم
سال خدمت کرده بودند، توانست در برابر اعتراض و تجمع آنان اقدامی نماید و کلیه سربازانی که یککس نمیهیچ

 رفتند.  های خود را ترک کردند وباالخره با تسویه حسابی که کرده بودند، یگان
کردند. آثار بایست تحمل میرا فرماندهان می هاها را نزدیک به سقوط کرده بود که اینگونه فشارضعیت یگاناین شرایط و

سوء اینگونه اقدامات را ما عماًل در آغاز جنگ تحمیلی مشاهده نمودیم. متأسفانه مردم منطقه و دیگر نقاط کشور با عدم 
دیگر موارد تأثیرگذار که بحث در خصوص آن موارد بسیار زیاد است، تصورشان این بود که  آگاهی از اینگونه مسائل و
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ز عملیات ما را نی، ندبودمستقر  زستانوخ استانیی که در جبهه شمالی هایگانعملیات 

 ،شوخعین، اندیمشک لودزف از محورزیرا مسیر تدارکاتی ما  ؛اددمی قرار خودالشعاع تحت

گروه ، شیراز 9۱گروه رزمی، زرهی 1۳لشکرزرهی  ۳تیپدر آن منطقه . بود مهرانو  دهلران

ار وس ۳۱9گردانو  پیاده 9۴9گروه رزمیو  حمزهپیاده  ۳9لشکر 9تیپپیاده از  99۱رزمی

و  زرهی عراق ۴۳و  9۱های که تیپ بوداین در حالی . ندبودزرهی مستقر  1۳لشکرزرهی 

مستقل  9۴تیپزرهی به همراه  1لشکرمکانیزه از  9۴تیپو  زرهی 9۴لشکر مکانیزه از ۳۴تیپ

ی هایگاناز به واه - قطع جاده اندیمشکو  لودزفشهر به قصد تصرف  روین محزرهی در ا

 .ندبودده وطقه حمله نممستقر در آن من یهایگانسایر و  زرهی 1۳لشکر

 بهما اجب
ً
 و ازیرا من  ؛دیموحرکت نم دهلران طرِف ارا

ً
شدت ه ست از جان نفراتم ببایمی ال

 4.مکردمیبحران پیدا ج از آن و م در ضمن راهی برای خر نمودمیقبت مرا
                                                                 

کردند که از اراده وجو میباید جست هاکه نواقص و مشکالت را در دیگر جانیروهای ارتش قصور داشتند، درصورتی
 «نویسنده» های ارتش جمهوری اسالمی ایران، خارج بوده است.نیرو

 از ارتفاعاتی  ای است که خط مرزی بین ایران و عراق در استان مرزی ایالمبه گونه ین در منطقه مهرانزم . وضعیت4
ً
عموما

زرباطیه عراق قرار گرفته و در سمت شرق و شمال آن سلسله  کند که در دامنه غربی و جنوبی این ارتفاعات دشتعبور می
 جزء سرزمین ایران میجبال پشتکوه و ح

ً
 باشند.مرین قرار دارد که عمدتا

ر سرزمین که دضعیت طبیعی زمین در سرزمین ایران و عراق کاماًل متفاوت است به نحویو بنابراین، در استان مرزی ایالم
سمت استثنای قدر سرزمین عراق تمام منطقه به العبور وکوهستانی و صعب مهران استثنای دشتایران تمام منطقه به

 دهد.محدود از حوالی خط مرز، دشت کاماًل صاف و هموار است که استان واسط عراق را تشکیل می
باشد، این دشت از نظر یک پیشرفتگی دشت واسط عراق در خاک ایران می مهران دشت»توان گفت: که مینحویبه 

ای برای ایران است؛ زیرا تنها منطقه مسکونی قابل مالحظه ایران در این نقطه دور افتاده العادهیت فوقسیاسی اهم
کونی در ترین منطقه مسدر شرق بیش از یکصد کیلومتر و نزدیک ترین منطقه مسکونی دهلرانمرزی است که تا نزدیک

 که شامل محور د کیلومتر فاصله دارد. دو محور مواصالتی عمده ایران به دشت مهراناست حدود ص شمال که شهر ایالم
باشد، از میان ارتفاعات از شمال به جنوب می مهران -ایالم -از شرق به غرب و محور کرمانشاه مهران -دهلران -اندیمشک

ت پذیر بوده و بدین جهگذرند که برقراری تأمین در آن محورها در شرایط غیرعادی بسیار دشوار و آسیبالعبور میصعب
 باشد.امکان پشتیبانی نیروهای درگیر در آن منطقه همواره با خطرات جدی مواجه می

یدگاه باشد، از دیران میصورِت یک دام طبیعی برای نیروهای ابنابراین، درگیر کردن نیروهای زیاد در این منطقه که به
ا ت رسد؛ زیرا با قطع کردن محورهای مواصالتی یاد شده که در هر نقطه آنها از دهلراننظامی کاری منطقی به نظر نمی

یر در آن منطقه را پذیر است، خطر انهدام نیروهای درگدر شمال امکان آباد تا مهرانرودخانه چنگوله در شرق و از صالح
 نماید. ایجاد می

جود ندارد و گونه محدودیتی وکه برای هرگونه رزمایش نیروهای عراق در این منطقه از لحاظ منطقه عقب هیچدرحالی
توانند بدون مشکل آید می شوند، در هر زمان که احساس خطری پیشنیروهای عراقی که در این منطقه وارد نبرد می

ترین نقطه در این منطقه شهر مرزی نشینی نمایند. از دیدگاه نظامی حساسی به داخل خاک عراق عقباقابل مالحظه
یش از ب که شهر زرباطیه عراق در مقابل شهر مهراناست که با خط مرز کمتر از سه کیلومتر فاصله دارد. درصورتی مهران

فاصله دارد و شهر بدره عراق در حدود ده کیلومتری خط مرز واقع است. اما از نظر پنج کیلومتر تا خط مرز 
 جزو قلمرو ایران است.  ارتفاعات بلند شمال و غرب و جنوب مهراننظامی 
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دهلران مستقر  شهراطراف و  هاهودر دامنه کو  دهلران در منطقه هایگانیی جابهجابا 

و  های دشمنواطالعات الزم از نیر ولی  ؛حمله کنیمتصمیم گرفتیم به دشمن . شدیم

که  ودبنخودی های ونیر هیچ یگانی از . یش نداشتیمهایگانترش گس نحوهو  آنهای اناییوت

آقای انصاری نماینده  ؟ط کرده است یا خیروسق یا اندیمشکو  شوخید آیا عینوما بگبه 

را از تیپ تانک  گردان زوامر و  مور میمن » :گفتبه من  آبادخرم پیاده ۱۴تیپعقیدتی سیاسی 

 انهمتأسفکه د وبر  آبادخرمرش گذاشتم تا به در اختیا ودر ویک خ «.رموآمی به منطقه آبادخرم

 م
ً
ق عرا ورادی زیرا در، اسیر شده استدشمن های وسط نیر ودر بین راه تدیم که ش توجهبعدا

ساعت  ۴۱نفرات ما و  یمبودرفته ما در شرایط بسیار بدی قرار گع و در مجم. بودصحبت کرده 

 .ندبودرده وکه چیزی نخ بود

ما » :گفت وا، صحبت کردمو  مالقات وبا اکه بی داشت ویک فرماندار بسیار خ شهر دهلران

 برای رهایی از این» :گفت وا «.میاداده چو کبه مناطق امن مردم شهر را ولی  ؛ایممانده در شهر

نفرات را  «.یم آزاد کنیمتوانمیرا  شوخسپس عین، را بگیریم سیانوم شهر ابتدا بایدیت وضع

 .یمدشمن پس بگیرهای ونیر از  سیان راومشهر در یک عملیات سریع انستیم وتو  آماده کردیم

                                                                 
وهای برای نیر  که این ارتفاعات در کنترل نیروهای ایران باشد برقراری تأمین شهر و دشت مهرانبدین جهت درصورتی

در میدان دید و تیر نیروهای  ایرانی مشکلی دربر نخواهد داشت؛ اما اگر در دست نیروهای عراق باشد، تمام دشت مهران
 عراقی خواهند گرفت.

ست یابد تا برتری د هاکرد خیلی سریع به این هدفاین همان حالتی بود که در اوایل جنگ دشمن متجاوز تالش می
وسیلۀ نیروهای ایران، چم بهو سد کنجان مهران نظامی را در منطقه از آن خود نماید. بنابراین، برای تأمین دشت

ها همان ارتفاعات بودند، ضمن اینکه با در دست داشتن این ارتفاعات، نیروهای ایران برتری زمین را ترین هدفمناسب
عراق شوند و ابتدا شهرهای زرباطیه و بدره و سپس شهر کوت  توانستند وارد دشتگرفتند و میای دشمن میاز نیروه

ا ر  مرکز استان واسط عراق را مورد تهدید قرار دهند و در صورت دستیابی به آن شهر، محور اصلی مواصالتی بغداد بصره
 قطع نمایند. 

ن تریترین نقطه مرزی ایران در جنوب غربی بود که از نظر امکان مواصالت و تدارکات سختمهران دور افتادهاما دشت 
کیلومتر فاصله داشت و  ۳۳۴ بود که تا مهران ترین مرکز تدارکاتی در شرق، شهر اندیمشکشرایط را داشت؛ زیرا نزدیک

اصله ف بود که آن هم بیش از سیصد کیلومتر تا مهران ارکاتی، شهر کرمانشاهترین نقطه اصلی تددر شمال نیز نزدیک
های سخت آهن بود و کلیه اقدامات لجستیکی بایستی از راه زمین و با عبور از جادهداشت. منطقه هم عاری از راه

 گرفت. کوهستانی انجام می
ن نیرو و تدارک آ منطقه عملیات که بیان گردید متمرکز کردن یک نیروی بزرگ در دشت مهرانضعیت زمین با توجه به و

ود نداشت. جپذیر نبود. ضمن اینکه در اوایل جنگ برای نیروی زمینی ارتش امکان اعزام چنین نیرویی وبه سادگی امکان
رایط اند در چه شدر آغاز تهاجم ارتش عراق در آن منطقه مستقر بوده هایی کهتوان دریافت که یگانلذا با این توضیح می

وازن با توجه به عدم ت اند که حتی برای پدافند از منطقه مهرانرو بودهای روبهسختی قرار داشته و با چه مشکالت عدیده
ه معجزه داشت؛ اما رزمندگان ارتش با شجاعت قوا بین نیروهای خودی و دشمن، ایستادگی و پدافند از منطقه نیاز ب

 «هنویسند»ها، با دشمن کاماًل آماده و مجهز جنگیدند و افتخار آفریدند. تمام و مردانه تا مرز شهادت با تمامی کاستی
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ج نم پدیومشاهده نم، نفت بیات رفتیمهای هکردیم به سمت چا را آزاد شهر موسیان وقتی

د؟ جزء کدام یگان هستی، پرسیدم آنها از خدمه، دنباشمی دستگاه تانک چیفتن آنجا مستقر

رده وشانس آو  در آن منطقه ماندهگرسنه و  تشنه هاکخدمه تان «ازواه زرهی 1۳لشکر» :گفتند

ز با واتی که داشتند چند ر با مهم آنها. ندبودبه اسارت دشمن در نیامده تا آن زمان ند که بود

 کی دمانونفرات خ و وشک تاوتعدادی مو  هاما با آن تانک. ندبودمت کرده ومقاو  دشمن درگیر

 .بیاندازیم نمایش قدرت به راهتصمیم گرفتیم یک و  کردیم سازماندهییگانی را 

 دیموتیربار نصب نم آنهای ور و  آریا گرفتیم خودروو  روهم تعدادی تراکت ندار دهلراناز فرما 

 دیمومنمستقر  وتاشک وصد متر یک م هر در. ضع گرفتیموم بود یدر یک منطقه که دشت بازو 

سط وت اثنادر همان . ک دشمن درگیر شدیمتاندستگاه  پانزدهالی  دهبا تعداد ساعاتی بعد و 

ما  گوییمبد به چه کسی تیم بایدانسمین. شدیم بمباران، ندبود مونتفاکه خودی های جنگنده

 مبارانببه دشمن را عق، ندبودگفته  آنهازیرا به  ؛هم تقصیری نداشتند هاخلبان. هستیمخودی 

تباطی ه ار ضمن اینکما را شناسایی کنند  آنهات تا نداشوجود  هماهنگی گونههیچولی  .کنید

 .نداشتیم باالرده با 

 واحد یکو  را جمع کردیم آنهاند که بودهید شده یک عده ش ،آمدیم سیانومشهر به 

های ونیر ز بعد ودر ر . رفتیم دمان به دهلرانوخو  دیمودر آنجا مستقر نم ششوی پونیر  عنواِن به

درحدود پانزده تا  اپیماهای دشمن کهوه. نددونم آغاز شهر موسیانعراق حمله جدیدی را به 

ساعت . کردند بمبارانما را اضع وم ،۴۳:۴۴ساعت  دم تاهاز سپید ،ندبودند وفر  شانزده

. دحرکت کردن شهر موسیانبه سمت  بودزیاد  تعدادشانکه دشمن های تانکبه بعد  ،۴۳:۴۴

و  رفتبا من تماس گ، یمبودمستقر کرده شش وی پونیر  عنواِن بهسیان وکه در م یده یگانانفرم

تکلیف را مشخص و  یمآمیدم به آنجا وخ من، مت کنیدومقا» :گفتم «کار کنم؟ه چ» گفت:

 اهمه م االن، متری ما هستند پانصددشمن در های تانک» فرمانده آن یگان گفت: «.مکنمی

دم را وخ، رعتم به سانونداشتم تا بت در اختیارهم درستی ی ودر وخ متأسفانه «.زنندمی رورا د

یکی ر نزددو  نشینیعقب آنهار دادم ودست، یگانآن گیری از انهدام و برای جل. به محل برسانم

 . دنودگاه دهلران مستقر شوفر 

جهت که خودی  ۱افند جنگنده ورت که یک فر وبدین ص، نجا یاری کردند ما را در آوخدا

ری در نزدیکی ما رار اضطوطبه  لذا بودختش تمام شده وس، بودته به خاک عراق رف بمباران

طالع ا به رده باالرا خیلی سریع با پیامی خودی جنگنده یت وضع یمسبی سطوت. نشست
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خت وگنده سبرای جنو  محل آمدآن جنگنده به برای کمک به  کو ند بالگرد شنور یک ف. دادیم

 ۱۴تیپجزء کدام یگان هستید؟ گفتیم جزء ، ما پرسیدند از ان آن جنگندهخلبان. بودرده وآ

به  کمکیو  اری قرار داریموز است که در چنین شرایط ناگور  هفتمدت ، هستیم آبادپیاده خرم

ش روشاید کسی با. مندوغذا باشد محر و  آبنیازها که  ترینیابتدای نفرات هم ازو  ما نشده

ک نان خشو  ندبودنان خشک ریخته  خودتفنگ  نفرات داخل یک خشابولی  ،دونش

هم ن همان نان خشک وچ، ردوآمیفشار  آنهاشرایطی که گرسنگی به  آن هم در، ندخوردمی

  بودممکن 
ً
 ازطعه یک ق. نگه دارند آن را جوییصرفهبا  ندکردمیسعی  لذا، گیرشان نیاید بعدا

رد نیاز ومعه قط بعد زور لذا  ،دشمییض وست تعبایمیکه  بودهم خراب شده  ۱افجنگنده 

از و جنگنده به پر ، رفع عیب آنو  خودی ۱افخت به جنگنده وبا رساندن سو  ردندورا آجنگنده 

اطالع  اسفناک ما را بهوضعیت و  ل دادند شرایطوق کو شنو  ن جنگندهاخلبانو  درآمد

 .ری دارداوشرایط ناگو  یگانی در آنجا مستقرند چنین یوبگو  الن برسانندو مسئو  فرماندهان

 تصمیم گرفتیم به هر، ندکردمینزدیک  دهلران به شهر خود راکم کمهم ی عراق هایگان

شا به وکاتی توپخانه آتشبار. کنیمگیری و جل آنهای واز پیشر و  حمله آنهارت که شده به وص

ا مو  ی دشمن اجراهایگانی ونی را ر بسیار سنگیی هاآتش مشیرید ودا فرماندهی سروان

 آمده به وجودهای که در درگیری شهر موسیانرفتیم به سمت و  آغاز کردیم خود راهم حمله 

از م دیشمیمتحمل  زوبا تلفاتی که هر ر رفته رفتهو  تعدادی از نفرات به شهادت رسیدند

 نیرویاما تلفات  ؛نداشتیم بی قرارودر شرایط خ هرچند. شدا کاسته میم یمآمادگی رز

 و  میویک عده از افراد ب. کردمیبدتر  برای ماضاع را واو  وضع انسانی
ُ
ا میت وضع از ر زبانل

گاهی یافته   و وبرن، بادی، شکاریهای با تفنگو  اطراف سرازیر شدههای هوک ازو  ندبودآ

 .دندکمک ما آم به 9.ام

ه اصره دشمن قرار گرفتمح درو  افتاده گیرخودی های وند یک تیپ از نیر بودگفته  آنهابه 

 نیمکمکتان کایم فتند آمدهگمی و ندبودنفر  ت تا هفتادحدود شصدر، نزد ما آمدند آنها. است

  آنها. نجاتتان بدهیمو 
ُ
 و "جنگه وقت ،دایه دایه" دندخوانمیبا صدای بلند و  ریبه زبان ل

 هرش طلب ازوتعدادی هم دا دشمن کجاست؟، کنیم بودناو  دشمن را بزنیمایم فتند آمدهگمی

 دنبودآمده  هاهواز مسیر ک آنهاهمگی . ند به ما ملحق شدندبودنفر  چهلد وحددرکه  اصفهان

 . ندبودرده وقه برای ما آوآذو  مقداری هم نانو 
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کرده  یمی خریدارومردم ب از سفندوگدادی رند تعوام بیاو ن دالبته ما برای اینکه نفراتما

 پیم بودگفته  آنهابه و  یمبود
ً
ه هفته س، ندبودل کرده وهم قب آنهااهیم داد که ول شما را خوبعدا

 .دیمخت کر داپر را  آنها میل تماوبعد پ

راق انمردانه ارتش عورش ناجویو  شرایط بد منطقهو  با مشاهده شرایط مامردم منطقه 

 ذشتگمی از آن طریقشان یگدشان را که زند وخ سفندوگ و وگا ناآن .خیلی به ما کمک کردند

ه ب ،ان داشتوهرچه در ت ،هرکس، ردندوآماست میو  برایمان شیر، به ما دادند دشمی تأمینو 

 .ان یافتوا نتر  میی چنین مردکشور در هیچشاید که  نمودمیما را یاری  ایگونه

 ،کو بالگرد شنو  آن جنگنده خلبانانسط وشرایط ما تو  یتوضع دادن العبعد از اط

 با حال جنگیدن در منطقه عمق هم در واحد ند یکبودشده  توجهن مالو مسئو  فرماندهان

 .دشمن است

ک به همدیگر کمو  ندکردمیتالش بسیاری  نفراتهمه شرایط بحرانی  در آنشبختانه وخ

سران اف که از ندبوددر کنار من  بانسفویکم یانوشهید ستو  ان نقدیو شهید سر . دننمودمی

یم به ور ب» :به من گفتند آنها، ی کمکی به ما رسیدونیر  وقتی .ندبودفاداری وو  بسیار شجاع

 واقع .دشمن حمله کنیم
ً
ستند خوامی همه. نداشتاز دشمن ای اهمهو  و سیم کسی تروگمی ا

ر واکتی تر ومن ر ، دورش نشوشاید کسی با. ی کنندونگذارند پیشر و  ی دشمن بایستندوجل

 4«.میدجنگیمیدشمن های تانک با تانک عنواِن بهو  مبوده نصب کرد ۱۴کالیبر تیربار

ک ی تانوجل ار ر ومن تراکت. تدیسی تانک باویم که تانک باید جلبودزش دیده وما آم

نفری  ۱۱۴ گردانمهمات را برای مبنای بار ولی  ؛بودبسیار کم  ی ماونیر . مبودگذاشته 

                                                                 
گوید:قبل از آغاز جنگ من زرهی می 1۳لشکرفرمانده اسبق توپخانه  . امیر سرتیپ دوم بازنشسته سیدمجتبی هاشمی4

 ۱۱زرهی بودم و با چهار قبضه توپ پدافند هوایی 1۳لشکرتوپخانه  پدافند هوایی 9۳۳گردانفرمانده یکی از آتشبارهای 
جهت مقابله با حمالت هوایی دشمن مستقر شده بودیم. به علت کمبود  خوشمتری خود کششی در پادگان عینمیلی

نیروی انسانی و تعمیرکار و کمبود خودرو یک دستگاه رموک را به االغی بسته و از آن برای حمل وسایل و آوردن غذای 
 کردم.افراد استفاده می

اید، این کار آبروی توپخانه لشکر را زیر سؤال برده شما با»فرمانده توپخانه لشکری جناب سرهنگ آخوندزاده به من گفت:  
خودرو نداریم، تعمیرکار نداریم، قطعات یدکی الزم را نداریم، نیروی انسانی »به ایشان گفتم: « ضعی است؟این چه و

کاری را ن شود جنگید! ایکنیم، با این شرایط که نمیکافی در اختیار نداریم و با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می
 جای اینکه ناراحتها و نفرات آتشبار نیاز به خودرو داریم. بهام از روی ناچاری است؛ زیرا برای تدارک توپکه انجام داده

 و« ضعیت موجود ناراحت هستیم.ضعیت نابسامان ما رسیدگی کنید، ما هم از وشوید، به و
ً
 ضعیتما در آن زمان واقعا

 توانم توصیف کنم. که حتی نمیای بود گونهبدی داشتیم، به
 یگان 1۳لشکرهای مستقر در منطقه سرزمینی دیگر یگان

ً
ها با آن زرهی نیز شرایط و وضعیت مشابهی را داشتند که مسلما

 «نویسنده» ضعیت جهت رویارویی با دشمن کاماًل آماده مشکالت زیادی را داشتند.و
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نفرات ، شدیم منطقه مهران وارد زی کهور  کهدرصورتی .یمبودبه منطقه برده و  دریافت

شبختانه وکه خ دبواین . بودنفر  ۱۱۴مهماتشان برای ولی  ،ندبودنفر  نودد وحددرجنگنده ما 

 .از نظر مهمات مشکلی نداشتیم

از مسیر تدارکاتی و  بودساخته ن ما دیگر کاری از ،دشمیاتمان تمام اگر در آن شرایط مهم

ه ک طورهمانرها یزیرا کلیه مس ؛نداشت که به ما مهمات برسانندوجود  امکانی گونههیچهم 

 .بودد شده وقباًل اشاره کردم مسد

 سیانوبا فرماندار م. خت داشتیموهای سر مقداری ذخیره داخل تانکخت هم واز نظر س

چه هر ،سیان را تصرف کندوم قبل از اینکه دشمن ،یمبودخت هماهنگی کرده ورد سوهم در م

 .دمان ریختیم تا به دست دشمن نیفتندوخت خوهای سداخل تانکر  بودبنزین ، بنزینپمِپ  در

، دبو وارد های تازهوزمان نیر  مشکل اساسی ما در آن. بودسیان نوم بنزینپمِپ کسی هم در 

زش نداشتند وآم، تنددانسمینند از جنگ چیزی بودآمده  نفری که از اصفهان چهل تعداد

ولی  ،بوبسیار خ» گفتم: «دشمن حمله کنیم! تا بهایم آمده» گفتند:. ملحق شدند تا به ما

له سپس اقدام به حم، باید شما ابتدا دشمن را بشناسید ،لی داردوصحمله کردن به دشمن ا

را که  زیهر چی» گفتم: آنهابه  «!یدکنمیتی فکر وشما طاغ» :در پاسخ به من گفتند «کنید

شما چه فکر . نیمکنمیتی فکر وما طاغ. یمکنمیید ما هم همان فکر را کنمیا فکر شم

  «ید؟فرمایچه میو  یدکنمی

اگر شما » گفتم:« با ما! اشدهید بقیهبه ما نشان شما دشمن را ب» :به من گفتندپاسخ  در

های ما از تانک ،خیالت راحت باشد» :گفتند «شما را زدند چه؟ ،دشمنهای تانکو  رفتید

با اید من ب، خواهیدمی توپخانهو  شما پشتیبانی آتش خمپاره» گفتم:« یم!ور میدشمن باال 

شما ای ههماهنگی یم منتظرتوانمین» :گفتند «.کنم یهماهنگ هاانداز ارهخمپو  توپخانهیگان 

 ادی اززی تعداد آنجا، شهر موسیانبه ید وب بر وبسیار خ» :گفتم «.دوشمی جهاد ما دیر، بمانیم

 «.به راه افتادیم آنها ما هم با، باشدمیدشمن مستقر های تانک

 9۱۳گروه رزمیدر اصل ایشان فرمانده ) اشتمد میشجناب سرهنگ ها به نام نیومعا

ایجاد شده اعمال فرماندهی شرایط و  ذاتی صورِت بهو  مبودن فرمانده نالبته م( ندبودپیاده 

 ۱۴یپت سوم در اصل من رئیس رکن کی هستی؟ وید توکه به من بگ بودن کسی همو  مکردمی

 و افسر تیپ نفرات را کنترل ترینارشد عنواِن بهش وجخود رِت وصبهو  مبود آبادپیاده خرم

 توجهدشمن م، بردم شهر موسیانطلب را به وبعد از اینکه آن نفرات دا. مکردمیفرماندهی 
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را  اآنهو  زی کردندع به تیرانداو شر  هااندازخمپارهو  توپخانهبا عراق های تانکو  حرکات ما شد

. ندآمد نزد منو  طلب فرار کردندوچندین نفر از آن نفرات دا. قرار دادند خود زیر آتش سنگین

و  ! تمام تعمیریتی داشتوضع چه ددانمیکه خدا  بودای قراضه خودرومن هم یک  خودرو

. ندکردمیق وپو  تق های آن مانند مسلسلصندلی. مبود هداد انجامدم وخنگهداری آن را 

 خوددشمن هم مرتب ما را زیر آتش . به عقب آمدیمو  ار کردمونفر از آن نفرات را س ُنهتعداد 

 آنها ،یمرسید دهلرانشهر به  وقتی .نیفتاد در آن لحظات اریوشبختانه اتفاق ناگوداشت که خ

با تانک ما را که دست خالی هستیم ، ی دلشان نیستوت )ع(علی مهر آنها» :گفتندبه من 

، شمشیر وت میبگوئ الیه نیستیم کهوما هم شو  برادران اینجا فیلم که نیست» گفتم: «زنند!می

 نهاآ که دیدید طورهمانبله . نیست هم بردارخیوشو  جنگ است میداناینجا . من هم شمشیر

حرف  ،کنیم بودناو  را له آنهاهم باید یک چیزی داشته باشیم تا ما ند کنمیما را له و  آیندمی

 «.ش کنیدوگ
 واقع
ً
 مهاترد اوم تا مکردمیباید تحمل ولی  ،ادنددمی حم را آزارورفتارشان ر و  ا عملکردب آنهاا

 همان یک اما نفرات ؛باریدمیگرفتاری  زمین برای فرماندهانو  از آسمان. اهانت قرار نگیرمو 
که  ودب وا واقع درو  دوشگمی وگره تمامی کارها را باید او  ندبودرا نشان کرده  یعنی فرمانده تن

ارهایی چه کو  تند چه کاری باید بکننددانسمینکه  کردمیرد وانانی برخوبا جو  دشمیچالنده 
ه حتی کند کردمینان کارهایی زش بدهیم آوستیم به آنان آمتوانمیزمان ن در آن. نباید بکنند

، بودان نمرمما با شرایطی که داشتیم اصاًل اعتباری به ع. بد ست یاب اوتند که خدانسمین
 .زردآمیانم را و ر و  حو ر  ،یدندسر میبه شهادت  ی که در آن شرایطناناوج

 ،دادندمیتذکر و  ص جنگ داشتندوالبته در آن زمان فرماندهان در برابر علمی که در خص
درک زانه وبه تذکرات دلس توجهبا  ایغیر حرفههای وقبال مسائلی که نیر  اما در ،ندبود لومسئ
ل حمهایش تآن شرایط را با سختیو  تباید آن لحظا. لیتی نداشتندوهیچ مسئ ،ردندکنمی
تبدیل به آتشی مهار نشدنی و  ترمومقا ،دشمیمشکالت بیشتر و  هاچه سختیهرو  منمودمی
 وجهتکردشان ملعم ازو  یدمدمیمن به عینه آنان را زیرا  ؛ندودب اینچنیننفراتم نیز . دمشمی
 .دانکردهتغییر  که کامالً  دمشمی

 زهاور  ،جنگ ادثوحو  هایم پر از جدال با لحظهبودیم که در شرایطی قرار گرفته بودما مردانی 
تا  هاشب. یمردکمی گذر آنها میست از تمابایمیی داشتیم که وپیش ر  نیزپر از جدال های ماهو 

ابیدن ونخ، قراربیو  یمبودخسته ، ابیموبخو  ستیم راحت باشیمتوانمین، یمبودصبح بیدار 
 . بود دوست داشتنیاما آن عذاب  ؛یدیمکشمیعذاب  هرچند ،بودبرایمان عادت شده 
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 هاجرن ،بودما رد عملک وگر  شان دریم که امنیتبودمردمی  ما متعلق به یمبودمان ندوخ برایا م

 .ندبیدخوامیده وکه دیگران آس بوداش این یم فایدهکردمیکه تحمل هایی بعذاو  هاسختیو 

گان یفرمانده ( ستاد مشترک ارتشجانشین سابق رئیس ) حیدریاسدالله امیر سرتیپ 

عراق های با تانک اییوه ضدمتری میلی ۳9 هایتوپقبضه  چهاربا که  بودایی ما وه پدافند

ات زرهی دشمن استفاده و اد علیه هایشانپواز ت، اییوجای پدافند هیدند یعنی بهجنگمی

 .دندشمیکه تلفاتی را هم متحمل  ندکردمی

 ،حمله کردیم شهر موسیانبه  آنان تحت فشارو  النهو جعطلب ودابا آن نفرات  زمانی که 

 ز طرفی،ا، یمبودمکانیزه نیی که ونیر ، یمبوده ی پیادوما هم نیر و  ندبوددشمن زیاد های تانک

تعدادی از نفرات ما زیر و  ر زدندوهای ما را دودشمن نیر های تانک. نظامی زشونه آموهرگ دقفا

 . به شهادت رسیدندو  دشمن له شدندهای شنی تانک

 النسو آمب. بود هم فرماندهی خودرو عنواِن بهالنس در اختیار داشتم که و آمب من یک

ه برای اینک. مبوداشتم که با نفرات در تماس د یسیمبیداخل آن و  بی نداشتوخیت عوض

نفرات خره باال ، سعی کردم نفرات را به عقب بکشم، دشمن را نداشتیمهای ان برابری با تانکوت

 . مبکشانعقب  دهلران شهریر قانستم تا چشمهوترا  باقیمانده

، ندبود نفرات با دشمن درگیر زور  ۳۱ تا بیستزیرا مدت  ،بودنمانده  باقی تدارکاتی برای ما

هره چ، ندبودسفیدک زده  آنهاهای لباس، ندبودام نکرده ماستحو  استراحت نفرات از طرفی،

ک نزدی من، بود بعدازظهر. سیدر مینظر  خته بهورت همه سوصو  رائیدگمی نفرات به پیری

 ازشورتم را نوشدم ص توجهناگهان م، ابم بردوخناغافل ه م کبودخسته  قدریبهقیر چشمه

 یاالغانم را باز کردم دیدم یک چشم، یدمدمیاب نواما خ، بینماب میوفکر کردم خ، ندکنمی

 :گفتندو  نزد من آمدند اصفهانهای بعد از دقایقی دیدم چند نفر از بچه .زندمن را لیس می

  «.یموبعد بر ، دور شب بشبگذا» :گفتم «.یموبر »

 نشهر موسیابه سمت  قراضه با هفت یا هشت نفرو  بالنس خراو ب با همان آمبونزدیک غر 

 تخلیهو  ریوآجمع مانده استشهیدی در منطقه درگیری جا یا و  حو حرکت کردیم تا اگر مجر 

ی هیکل بلند ودم یک آدم قناگهان دی هااز داخل درختچه، سیان شدیموم شهر وارد .نمائیم

 » گفت:« ی هستی یا عراقی؟ایران» گفتم:، شد
ُ
در دلشان  )ع(مهر علی هاعراقی، رممن ل

 آنهاا به ما تانک بده تا ب وجناب سرهنگ ت. ندکنمیله و  یرندگمی همه را زیر تانک آنها، نیست

 «.جمعتان کنم خواهممیرید وشما تشریف بیا، چشم» گفتم: .«بجنگیم



 11  ♦♦♦  فصل ششم: هجوم سراسری ارتش متجاوز عراق به خاک ایران و آغاز جنگ تحمیلی

 

و  به سمت ایالمو  ری منطقه را ترک کردهورمومهای از سمت جاده هم بومی منطقهردم م

ناگهان  ،شتیمگمی که به دنبال نفرات طورهمان بودشده  ا هم تاریکوه. ندبوددیگر نقاط رفته 

ترا » :گفت «.بله» ی هستید؟ گفتیم:ایرانپرسید شما و  از جایش بلند شد دیگر ک نفردیدم ی

 هلچ تعداد «اهم داد!ونشان خ ومن به ت، یموبیا بر » :گفتم «کدام طرف است به خدا اصفهان

  .یمبود بستری کرده در شهر دهلرانو  یمبودحان را برده ومجر  نفر از بیماران و پنجاهتا 

 ز بعدوصبح ر ، بود دار ایالماستان اختیار دری زمینی ارتش ونیر  زوانیر وه ،جالب است

 بالگرددار ایالم استاناز هم  واو  رساندیم دهلران شهرفرماندار اطالع به  حان راومجر یت وضع

که  !فتندگمی زودار نیر استان، دار ایالماستانبه . دندوحان را تخلیه نمومجر و  است کردودرخ

  ،بوداعد اساسی در رزم وقو  لواص رعایت نکردنو  جهتوناشی از عدم 
ً
برای یگان ما که  خصوصا

اع بالگردهای وست با پشتیبانی انبایمیو  بودشش در منطقه استقرار یافته وی پونیر  عنواِن به

م تا زمان الز  کردمیی اجرا وهای کمکی به نحوتا رسیدن نیر  خود را تأخیریز عملیات وانیر وه

 . یمکردمیگیری و جل کشورهای دشمن به خاک ونیر  رودو ازو  را کسب
ً
 هااین نارسایی مسلما

 آفرینمشکل، دوشمینبرد  میدان وارد کالسیک صورِت بههر یگانی که  یتمأموردر اجرای 

 .بوداهد وخ
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 تمفصل هف

 قرار گرفتن در  و تالش برای رهایی از محاصره

 مناسب ط پدافندیوخط

 تالش برای رهایی از محاصره و قرار گرفتن در خطوط پدافندی مناسب فصل هفتم:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   11

 

 از محاصره دشمنخودی های ونیر تالش برای رهایی 

 دویک تیپ زرهی از و  هستانیوپیاده ک دومز با لشکر وهای متجاونیر  ماهمهر دومز ودر ر 

و  میمک طرِف به مهرانو  یهزرباط، هالله، ای از مناطق ترساقاحاطهرزمایش  صورِت بهر وحم

 اجرا میمک ی درایرانهای وحمله متقابل نیر  زمانهمو  آغاز خود رام سراسری وچم هجنکنجا

 هب توجهبا ولی  ؛یدگرد وارد زرهی تلفات سنگینی به دشمن ۱9لشکر 9تیپی هایگانسط وتو 

 هایوی نیر انسانی واستعداد نیر  از نظر ویژهبهخودی های ومناسب نیر نه چندان یت وضع

ست د به قسمتی از منطقه میمک ضایعاتو  ز نبرد سنگین با پذیرش تلفاتور  ودشمن بعد از د

قسمتی از . زرهی بازماندند ۱9لشکر 9تیپهای وسط نیر وت ،یواز ادامه پیشر ولی  ؛یافتند

 .های دشمن تصرف شدوسط نیر وهم ت شهر مهرانو  یزانوارتفاعات قال

 
 تجاوز عراق به منطقه عملیاتی غربنقشه محورهای هجوم ارتش م

 

کمک زیادی به ما  ،ز جنگ تحمیلیبا آغاالن منطقه و مسئو  دممر که م اشاره کرد قبالً 

برای دفاع از و  ندبود یایرانزیرا همه  ؛ندباش میورد از چه قکنمیفرقی هم ، ندکردمی

 سانینیروی انرات وزیرا کس ؛بودنمانده  برای ما دیگر چیزی باقی. ندکردمیشان تالش کشور 

 آنان. دشمیکاسته  ادیمدمیکه با تلفاتی  زوز به ر وهم ر  پایوراز نفرات  بودخیلی زیاد  وظیفه

 ص آمادگیودر خص توانمییم که نبودیتی قرار گرفته وضع در .دندشمیح و یا مجر و  شهید

 .بودعملیات ندیگر قادر به اجرای و  بودن رفته یگان عماًل از بی. رزمی صحبتی کرد
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اضافه و  واگذار هم به ما کسی ،م تماس نداشتیمه آباددر خرمپیاده  ۱۴تیپبا مرکز 

 .تگرفنمی انجامیعنی جایگزینی  ،دشمین

انم وتا بت ،رفتمگمی ست تصمیم منطقیبایمیو  مبودمنطقه و  افسر در آن یگان ترینمن ارشد

ای هالعادقوان رزمی فودشمن هم که ت .برای ادامه جنگ سازماندهی نمایمو  بقیه نفراتم را حفظ

 .دشمی ترزیرا شرایط از آن هم حاد ،یا به اسارت ببردو  اند نفرات ما را شهیدوتاشت ند

ی آن التاصوم هتم رادانسمیبعید و  مبودده وکاماًل بررسی نمو  قباًل منطقه را شناسایی 

. باشد ندبودالنی و ط بسیار همکه  لودزفو  اندیمشکو  یالمر یعنی شهر اوحم دومنطقه فقط از 

به مرکز  و یگان را تدارک انم از آن مسیروشتم تا بتگمی ریدیگ رسیمدنبال یک  به بنابراین،

و  ختوزیرا س ،دهیم انجامانیم تدارکات الزم را ودسترسی یابیم تا بت آبادخرمپیاده  ۱۴تیپ

برای ادامه جنگیدن  .یمکردمیمهمات بار مبنای یگان استفاده  از .بودبه اتمام ور مان مهمات

رای را بیامرزد که ب مهران وقت ارفرماند ند پدروبته خدالا. یمواشتیم تا تدارک شد مینیاز مبر

 .بوداما کافی ن ؛نمودمی از هر نظر ما را یاریو  بودکرده ایی درست وتدارک ما نان

که  ی کمکی داشتیمونیر و  تجهیزات، ختوس، مهماتن وهای متعددی همچما نیاز 

به  است با اتکبایمیو  یمبودما هم یک یگان نظامی  ،بودن آنها تأمینقادر به  فرماندار مهران

 خوشعینبه  دشمن مسیر دهلران کهدرصورتی. ادیمدمی انجامی را واگذار یتمأموردمان وخ

های دشمن بسته شده وم نیر ونیز با هج راه ایالمو  بودده ود نمومسدو  را اشغال اندیمشکو 

و  النو مسئ لودر دزف، ضیح دادموت آنهارد وکه قباًل در م ۱افو  کو ان شنخلبانبا اطالع  .بود

ه دخانوغرب ر  الیهمنتهیدر  ند که یگان ما در پشت جبهه یعنیبودشده  توجهفرماندهان م

شرایط بسیار و  ایالم با دشمن درحال جنگیدن است استانمنطقه  ترینیجنوبو  کرخه

 .عماًل در محاصره قرار گرفته استو  نامساعدی دارد

ن از وچ ،در اختیار نداشت خود راات نفر و  سالح ۴/9( پیاده 9۱۳گروه رزمی) یگان ما

 ردانگاندازه یک و  که درحد   ونیر  ی با تعداد کمیانسانی ونیر  بودکم به دلیل آبادخرم پادگان

سری حمله چمو  طوربو  عنبرر نهر واق از محر بعد از اینکه ع. یمبودمنطقه شده  وارد بودهم ن

 طیدر چنین شرای. آنجا را نیز تصرف کردو  رسیدریه وشاهای به تپه را گرفت خوشعینو  کرد

فاعات دیگر ارتو  قندیکلهتپه و  از آن طرف هم مهران. بسته شد بود لوراه تدارکاتی ما که از دزف

ر وغر  و با تمام امکاناتولی  ؛ما هیچ راهی نداشتیم. ته شدهم بس ر ایالمومحو  گرفتدشمن را 

 در و م ایکردمی سعی، کردمیشمان سنگینی ولیتی که بر دومسئو  تعهدو  ملی که داشتیم
ً
ال



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   12

 

 کنیم ردوا های دشمن تلفاتوی که امکان دارد به نیر ثانی تا جای در، محاصره کامل قرار نگیریم

 .نمائیمآنجا را تبدیل به کشتارگاه دشمن و 

 قرار دهلرانو  در دشت مهران، حرکت کنیم پایین طرِف به مهران 9۴9از ارتفاعات  اگر

 ر موسیانشهبه سپس  ،سیمر میشرقی  علیو  ربیچکی مثل علی غوبه ارتفاعات کو  یریمگمی

 که سرتاسر عباسدشتدر  شوخبه عین سیمر می نهایتدر و  سریچمو  عنبرهر به ن در ادامهو 

شت پ شاهیارتفاعات ملک بود یک دهلیز هک، ازات این دشتوبه مولی  .دشت است آن منطقه

 تا برسد به بهرامسنگو  سرخهتپه، شتکیعلو  از آنجا به ارتفاعات دالپری که بود مهران

کردیم  زیادی ما تالش. بودادامه یافته  زدگرهبه ارتفاعات علی بودکه مشرف  نوارتفاعات سپت

 .ب بشناسیموتا این معابر را خ

 
 خوش، عین، موسیان شه منطقه عملیاتی دهلراننق

 

های بسیاری نارسائیو  مشکالت. امکم گفتهو  کم است یمواز آن زمان بگ هر چقدرمن 

ا فقط خد. بیاید نمامرگ به سراغو  متالشی مان کامالً یگان بودهر لحظه ممکن و  داشتیم

ی حت، یمبودنه امکانات وفاقد هرگ. قرار داشتیم اریوناگو  که در چه شرایط سخت داندمی

. یمدر اختیار نداشت، ستا مییک یگان نظا تکه از الزاما سیم کافیبی امکانات تماس مانند

ش وجخوددم ومن خ ،تیپ فرمانده نداشت. اددمیاب ما را نویم کسی جزدمیسیم هرچه بی

و  گانانم یوتا بت کردمیند هم کمکم وخداو  مبودقدرت عجیبی پیدا کرده  .مبود شدهفرمانده 

ش ویگان حرف من را گنفرات شبختانه وخ. نجات دهمرا  بودمردمی که امیدشان به ما 
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 حس .حیه من آشنایی داشتندوبا ر  آنها از طرفی،و  مبودزیرا من افسر عملیات تیپ  ،ندکردمی

 .ردکار گیه بدر آن شرایط خته وآمو  داندمید تا هر آنچه را که کنمیادار و  را انسان ،لیتومسئ

ی ویشر ی دشمن پهایگان نگذاشتیمکه داشتیم هایی با تمامی نارساییما یک هفته تمام 

و  دهلران شهردمان یعنی وی منطقه خجنوب در قسمت از طرفی،، آنچنانی داشته باشند

م وهج خوشعین طرِف بهکه  های دشمن راونیر  ،عقب ازو  دیمشمیدرگیر  نیز سیانوم

 . ادیمدمیقرار  رد حملهوم ندبردمی

 شوخبه سمت عین سیانوماز طرِف  میمرتب با اعزام گشتی رز وتاهای شکومو  توپخانهبا 

 دمیتلفات  هاتدمان هم در این عملیاوالبته خ. یمزدمیبه دشمن ضربه 
ً
 ره یدیم که مسلما

 .شدکاسته می توانمانز از ور 

 روازاین ،مکردمیست راه نجاتی پیدا بایمیشتیم که قرار دا ضعیتیوو  در شرایطع و در مجم

، مپرسیدی آنها از. ر داشتند تماس گرفتموان که در منطقه حضطنان عرب زبوز همبا تعدادی ا

اده ند یک جوبر  آبادخرمهای انگلیسی برای اینکه به وجهانی نیر  دوم در جنگاین منطقه  در

ک ی» :به من گفتند آنها، بودیک جاده  تنها دهلرانو  خوشعیندر  زیرا ،ندبوددیگر ساخته 

ا د به شمتوانمیو  ناستکه به منطقه کاماًل آش رمیآقای تاج به نامت ری هسورموخانی در م

 .شحال شدموخیلی خ «.کمک کند

 ،اشدداشته بوجود  راهی که باید ه این نتیجه رسیدمبمنطقه عملیات من در بررسی زمین 

. اشدنداشته ب کشوریک جاده دیگر به داخل ، النیو معبر به این ط یک تمدانسمیبعید  زیرا

 طرف دیگرش به اندیمشکو  به ایالم یک سرش خوشعینو  سیانومو  دهلرانو  مثاًل مهران

 دبوشحالی من از این جهت وخ. داشته باشدوجود  لذا راه دیگری باید ،متصل است لودزفو 

 .ر مؤثر پیدا کنموط ادامه جنگ بهو  هاوم راهی برای نجات نیر بودشده  فقوکه م

ساعت از داخل  هشتبه همراه تعدادی دیگر مدت  ،میرآقای تاج کردن خانبرای پیدا 

 القاتم ایشانبا و  رادیدم رمیآقای تاجو  رد نظروبه منطقه مپیاده راه رفتیم تا رسیدیم  هاهوک

 قهتمام منطو  بودای رزیدهو ارمرد بسیسالش و  به سن توجهبا ولی  سن زیادی داشت. کردیم

 :و گفتا( .بودبی ونیز افسر خ وکه ا میرتاجسرهنگ ، بودپسر ایشان هم نظامی . )ناختشمی ار 

دام  ایران در خاکهم و  من هم در خاک عراق زیرا ؛مهم نیستو  نداردوجود  یبرای من مرز»

 و ناسمشمینیز سیرها را م میتما» :گفت هایشدر ادامه صحبتو  .«دارم)گاو و گوسفند( 

 «.اندای کشیدهیک جادهو  به اینجا آمدند دومدر زمان جنگ  هافت انگلیسیگمی
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جاده  .هم پیاده رفتیم تا به آن جاده رسیدیمبه همراه ، من به دنبال آن جاده هستم من گفتم:

مهم ولی  ؛بودرا برده  جاده زیادی از آنی هاتقسم ر زمانوبه مر  سیلو  بودخراب شده و  کهو متر 

 وسایل با همان، کنیم احیاو  سعی کردیم جاده را مرمت. مبودکه جاده را پیدا کرده  بوداین 

شبختانه آقای وخ ۳دیزر ویک بلدو  درومثل ل ،ار کردیمک ع بهو شر  بود ابتدایی که در دهلران

 و آمد نزد ما بالگردبا ، ما آنجا هستیم دبوشده  هم که مطلع دار ایالماستان میابراهی مهندس

دهید تا یک مقدار به ما کمک مهندسی ب انداناز آب» گفتم:« نیاز دارید؟چیزی چه » :گفت

 م نفرات را ازنیاوبتو  تا راهی به عقب داشته باشیم نمائیمقابل استفاده و  انیم جاده را ترمیموبت

اضعی وم بهرامسنگو  سرخهتپه، شتکعلی، ریودر ارتفاعات دا و ریموبیان ومحاصره دشمن بیر 

 وارد لفاتبه دشمن ت ایذائیعملیات  باو  ی کم منطقه را حفظونیر انیم با همین ورا بگیریم تا بت

 «.دهیم انجامانیم کارها را وما بتو  دوآماده ش وسایل تا ،را تهدید کنیم آنهااز پشت و  نمائیم

ی ما بودهر لحظه ناو  یمبوددر محاصره  کامالً  در این مدت ماو  ل کشیدوز طور  ۳۱مدت 

ز ما را وجنگنده هر ر ند وفر  پانزده تا دهدر این مدت با  هم دشمنهای اپیماوه. بودر ومتص

  .گیری نمایمو من سعی کردم با گسترش یگان از تلفات زیاد جلولی  ؛ندردکمی بمباران

ر بی مستقواضع خوم متر دروکیل پنجاهتا  چهل به عرض ایمنطقهی کم را در وما همان نیر 

و  مانیم تجدید سازمان کنیوتا بت نمائیمگیری و جل محاصره شدنو  اییوهآسیب  کردیم که از

 . نفرات را نجات بدهیم

الله تحضرت آیو  دار ایالماستان، دمواز اینکه نفرات را در آنجا مستقر نمبعد نماند  گفتهنا

 اکبر قربانخلبان علیالم آمد سپس دار ایاستانل وا. ر یافتندوحض در منطقه یاهنخام

 .ر یافتندودر منطقه حض ندبود زوانیر وان شجاع هخلبان که ازهم  یرکشو احمد و دیوشیر 

 .دادیم انجامالزم را های هماهنگیو  بررسی ضاع منطقه راوا

جا را آن تصمیم گرفتند، ایمشدند ما در آن جاده مستقر شده توجهبعد از اینکه م هاعراقی

ل با شجاعت کام دیوشهید شیر ولی  .د نمایندومسدتا راه را کاماًل  رندوآ در خوداشغال  به نیز

رد ون را مدشم هاینفربر  یکی ازو  رش بردونفربرهای عراقی یو  هاتانک طرِف به با بالگرد کبری

های عراقی دیگر ونیر و  های دشمن کشته شدندوفر از نیر ن هشت داصابت قرار داد که تعدا

 .نکردند به سمت آن جاده بیایند جرئت

ل ومشغو  به ما ملحق مهندسی تیپ 9۱ ۴گروهان، ص آن جادهوخص لیه درواقدامات ا از بعد

 یمانودخانه هم جلویک ر . دندومشکالت تردد را مرتفع نمو  مرمت کامالً جاده را و  کار شدند به
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 ریومروم راهو  دج ز ر یودخانه دوی ر ومهندس یک پل پاتل ر هان وکه گر  یرجود به نام داشت قرار

 4.دیمشمیتدارک  آبادخرم از خودگر مسیری در اختیار داشتیم که ما دیو  باز شد به دهلران

                                                                 
در سازمان خود دارای ارکان گروهان، سه دسته مهندسی رزمی و یک  آبادپیاده خرم ۱۴تیپمهندسی  ۴9۱. گروهان4

پ در های رزمی تی. ام بود که با آغاز جنگ تحمیلی، این یگان پا به پای سایر یگان. امدسته پل تجهیزاتی هجومی تی
 ای مختلف در مناطق عملیاتی شرکت نموده است.همأموریت

عماًل فرماندهی این گروهان را به عهده داشته است.  99۳9/ 9/99تا  9/۴/99۱۱سروان مهندس محمد مختاری از تاریخ 
 عزیمت و عملیات شناسایی جهت انجام به منطقه مهران 99۱1در پی تهاجم دشمن، این یگان در شهریورماه 

گذاری در مسیر پیشروی دشمن را آغاز نمود. به علت عدم توان رزمی متناسب نیروهای ایران با دشمن در منطقه مین
های رزمی این تیپ با انجام عملیات حرکات به عقب در همان روزهای نخستین ، گروهانآبادپیاده خرم ۱۴تیپاستقرار 

مهندسی بنا به دستور، جهت کمک به انجام این حرکت  ۴9۱خیر در پیشروی دشمن شده و گروهانأجنگ باعث ت
 را تخریب نمود. به مهران های مانوری تیپ، پل نصریان واقع در محور دهلرانیگان

 تا پای پل خوشو تصرف جاده دهلران در منطقه عین و نیز سقوط شهر مرزی موسیان با استقرار تیپ در منطقه دهلران
سمت  های این تیپ بهنادری توسط دشمن، عماًل این یگان در محاصره قرار گرفت. پیرو آن با انجام یک شناسایی، یگان

نشینی کرده و بدین ترتیب، پس از یک ماه این یگان از حلقه محاصره دشمن خارج و و مورموری عقب ارتفاعات دالپری
 ضعیت پدافندی، موفق به احداث آماد راه قابل اطمینان در عقبه یگان شدند.با اتخاذ یک و

و محور  آباد، مهران، زرین، نوسودصورِت گروه رزمی در مناطق عملیاتی غرب و جنوب )پاوههای تیپ بهدر این زمان یگان
های تیپ های مجزا پشتیبانی الزم را از یگانصورِت دستهمهندسی به ۴9۱چاه نفت، شاوریه( مستقر و گروهان، دالپری

 ال نخست بدین شرح بود:به عمل آورد که اهم اقدامات در س
 گیری از وسایل سنگین مهندسی رزمی.احداث آماد راه اصلی تیپ )راه دو طرفه( به طول چهل کیلومتر با بهره -الف

 های مانوری تیپ به طول چهل کیلومتر.های ارتباطی بین یگاناحداث راه -ب
 زنی.ریزی، تسطیح و غلتکهای موجود با شنکیلومتر راه ۱۴ های مواصالتی مورد نیاز در منطقه تیپ و بازسازیاحداث جاده -پ
 سنگر اجتماعی، خودرو، مهمات، تانک و توپخانه.9۱۴۴تهیه و احداث بیش از  -ت
تیر انواع مین ضد نفر، ضد خودرو و ضد تانک جهت جلوگیری از  9۱۴۴با بکارگیری  گذاری اطراف شهر دهلرانمین -ج

 .نفوذ دشمن
 جهت بستن معابر نفوذی با احداث میادین مین و استفاده از موانع مختلف. های مستقر در منطقه عملیاتی مهرانکمک به نیرو -د
 .آبادپیاده خرم ۱۴های تابعه تیپمهندسی رزمی در پشتیبانی از یگان ۴99از گروه اعزامیهای مهندسی رزمی هدایت دسته -ه
 های تابعه تیپ در خطوط مقدم دفاعی.های اجتماعی جهت یگانریز و ایجاد مواضع سالحخاک هااحداث کیلومتر -و 
 های مستقر در منطقه.های تابعه و یگانتأمین، تدارک و تصفیه آب قابل شرب مورد نیاز یگان -ز

 ها در منطقه عمل تیپ.. ام طی چند مرحله جهت برقراری ارتباط زمینی یگان. امکارگیری پل هجومی تیبه -ح
، مورموری و شاوریه و همچنین، کمک به استقرار مرمت و بازسازی راه عقبه تیپ و انتقال نیروها به ارتفاعات دالپری -ط

 در مناطق جدید. هانیرو
 یپ.های تابعه تخاردار و. . . در جلوی مناطق پدافندی یگانهای سیمبکارگیری انواع موانع شامل میادین مین، شبکه -ی
 های خودی مستقر در منطقه.و نیرو حفر دو حلقه چاه در منطقه تیپ جهت تأمین آب مورد نیاز شهر دهلران -ک
و امکانات موجود مهندسی جهت مهمات رسانی و تدارک آماد  هابا استفاده از خودروهای تابعه تیپ پشتیبانی از یگان -ل

 مورد نیاز.
 های عمل نکرده.و بمب هاو مناطق اطراف از انواع گلوله سازی شهر دهلرانپاک -م

 فسر مهندسی تخصصی. نویسندهعنواِن اهای تابعه تیپ بهارائه مشاوره فنی به فرماندهی و ستاد تیپ و یگان -س
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 راراحتیاط ق در مهران در منطقهم آن را ستیخوامیداشتیم که ما  بسیار خوبیتانک  گردان

 نیی زمیونیر  یر فرماندهوبا دست .نمائیمعمل  وارد دشمنهای دهیم تا در برابر حمالت تانک

 ،تانک کم دارند آنهاند بودگفته ، قرار گرفته بود زرهی 1۳لشکرزیر امر  تانک ما گردان وقت

 منطقه مهران وارد تانک گردانم بوداست کرده وابتدای جنگ من درخ در همان کهدرصورتی

ن واما چ ؛دود تا به ما ملحق شنمایمیحرکت  آبادخرماز  گردانز ود که بعد از چند ر وش

 به مهران لوجاده دزف، ندبودرسیده  دخانه کرخهوعراق به پل نادری یعنی غرب ر ی هایگان

 . یردگمی حمزه در اختیار ۳9تانک را لشکر گردانلذا  ،بودد شده ومسد

 هایگانبی نداشت که برای وانسجام خ هایگاندر آن زمان سیستم فرماندهی  متأسفانه

از و  گرفت زرهی قرار 1۳زیر امر لشکر ۱۴تانک تیپ گردان یتنهادر . بود آفرینبسیار مشکل

 علیمقاس ینی سرتیپی زمونیر  یانستم با فرماندهوبا پیگیری زیاد باالخره ت. جدا شد ما

دتی بعد از م. را به ایشان اطالع دهم هانیگاو  شرایط بحرانی منطقهو  تماس بگیرم ظهیرنژاد

 رایکه ب را )رئیس جمهور( صدر بنیو  ظهیرنژاد علیقاسم سرتیپ ،ی زمینیونیر  یفرمانده

 .دمومالقات نمند، بودبه آن منطقه آمده شناسایی 

 یهفرماندو  صدر به بنی من پرسید شما چه کاره هستید؟ من از )رئیس جمهور( صدر بنی

فرمانده تیپ نداریم ، هستم آبادخرمپیاده  ۱۴تیپ سوممن رئیس رکن » :گفتم ی زمینیونیر 

 من کسی» :گفتم در ادامه «.بازنشسته شدو  رفت، بودفرمانده آمده  عنواِن بههم که کسی 

تیپ را تا این  پیاده 9۱۳گروه رزمیعملیات  ،شکالتم میتماوجود  ام باانستهوهستم که ت

ما اسلحه » گفتم: «.نمائیمم دشمن را سد وهجی ویگانم جلنفرات با و  مرحله ادامه دهم

 پادگاندر  هم انیمهاسالح ۴/9 ،سازماندهی مناسبی نداریم، ریمدانفر کم ، خواهیممی

ر وی تراکتوا ر ر  ۱۴ما تیربار کالیبر. استفاده کنیم آنهااهیم از وم که بخنداری ی کافیونیر ، است

 «.ایمهای دشمن ایستادهی تانکوجلو  آریا گذاشته خودروی وتیربار را ر ، ایمجنگیدهو  گذاشته

 سروانو  دمومطرح نم بنی صدر یگانم را باو  د در منطقهوجومشکالت مو  مسائلز وآن ر 

شاهد است و  بودهم آنجا  توپخانه 99گروه 9۱۳گردانی شاوکاتی آتشبارفرمانده  یمشیر دودا

 هر ر واقع .صدر گفتم که من چه چیزهایی را به بنی
ً
است  ایصفحه پانصدز جنگ یک کتاب وا

 .ان کردوات را عنفاقاتو  ادثوتمامی ح توانمین متأسفانهکه 
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 صدر، سرهنگ ظهوری(، بنیآباد)روحانی اهل خرم روشن، شیخ از راست: سرتیپ ظهیرنژاد

 عباس، منطقه دشت99۱1سال 

 افندیاضع پدودر م آبادخرم پیاده 88تیپپیاده  181ه رزمیوعملکرد گر 

ه رفترفته ،مناسبط پدافندی وخط قرار گرفتن درو  منطقه در آنکامل  استقرار از بعد 

اعات که تا ارتف ایگونه کردم بهی میز شناسایور کل منطقه را هر . بهتری پیدا کردیم شرایط

 ار  بهترین نقطه که ،مکردمیرا شناسایی  اندیمشک – خوشعینده شمال جا در واقع نوسپت

 وشمن خصی دهایگانزدن به برای ضربه
ً
 ۳9ی لشکرهایگانی روروبهکه آنهای توپخانهصا

 اندیمشکو  ندبودحمزه پیاده 
ً
 . امادند را پیدا کردهدمیقرار  را هدف لودزفو  بعضا

 و اضعی را انتخاب کردیموم، منطقهشرایط و  بررسی تمامی جهاتو  مکررهای با شناسایی

ی هاانیگباالتر از و  بود نوسپتارتفاعات متری وکیل ده دوحددر که بهرامسنگ از پشت تپه

، توپخانه 99هوگر  9۱۳گردانهای شاوع کردیم با کاتیو شر ، حمزه قرار داشتپیاده  ۳9لشکر

 .رفتیمگمی ز زیر آتشورا هر ر  آنهاو  دشمن را هدف قرار داده توپخانه

زرهی  ۳تیپاز عناصری و حمزه  ۳9لشکر) دخانه کرخهوی مستقر در شرق ر هایگان

ند که بودشحال شده وخ اندیمشکو  لومردم شهرهای دزفو  (هایگاندیگر و  زرهی 1۳لشکر

 ،هاهواز داخل کو  نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران وجود دارد ی ازواحد یک

 .یرندگمی زیر آتشو  عراق را هدف قرار دادهارتش متجاوز ی هایگاندیگر و  هاتوپخانه
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 .دشمیمان ارسال هایرس پیاممُ  سیلۀوبهداشتیم که ( 9۴۳) برد بلند سیمبیما یک دستگاه 

ی خط وقع ر وم هر» :فتگمی چیسیمبی، ادمدمی 9۴۳ سیمبی با ا به مقصدیر  میپیا وقتی

ما و  ....در خطره آبادان، خرمشهر در خطرهآقا  ،دهدمیاب وج ونیر ، مور میی زمینی ور نی

ا بده که ما یک کار حیاتی ب آنیضطراری ایک پیام » گفتم: «.اب بدهیمویم به شما جتوانمین

ان وچ عنه هیز بور  ده تا پانزدهد وحدما درو  یمبودرت قطع امید کرده ودر هر ص «.شما داریم

 .ودبضاع ما آنچنان مطلع نوکسی هم از او  نداشتیم باالهای رده و اروی همجهایگانبا  یارتباط

ار بدی بسییت وضع در سیمبی بوددمان هم به دلیل کموداخلی خارتباطی شبکه یت وضع

مقام  م را به یکامپیک پی سیلۀوبهانم وپیدا کنم تا بت که یک معبری بودتمامی تالشم این . بود

 در بعد از قرار گرفتن. ده شدوکمی خیالم آسو  فق شدموتا اینکه باالخره م، لی برسانمومسئ

 .عراق کردیمهای توپخانهع به زدن و شر ، اضع مناسبوم

ه زیارت م بومن باید بر . استرا خدا برای ما فرستاده  اینها ،بودقاضی گفته  اللهم آیتومرح

 لوزرهی دزف ۳فرمانده تیپ روپندواسرهنگ ب جناببه همراه  دبالگر ز ایشان با وکه یک ر  آنها

 بعد که
ً
اضعی که ما در جاده ودر م ،به دیدار ما آمدند شد، زرهی کرمانشاه ۱9لشکرفرمانده  ا

ا دیدار بو  نفرات قدردانی بسیار از زحماتو  ربا تشکو  دعا کردندبرای ما خیلی  ،یمبودکه و متر 

 .دندورا ستتالش چشمگیر آنان و  شجاعتنفرات  از همه

 وضوح جنگ را به قبل از دورانغلط ی هاتسیاس عملی ه جنگ ما آثارحوبحدر همان ب

 شورکانان وهادت رسیدن بهترین جمنجر به ش متأسفانهاش را دیدیم که ثمرهو  مشاهده کرده

به مناطق جنگی شهرهای نزدیک و  کشورطنان در نقاط مرزی وهم نفر از هانوارگی میلیو آ و

 . نددانمیمتفکر  خود رامدارانی است که ای از شکست سیاستهر جنگ نشانه. گردید

 توانمیشد  هایگانآمادگی رزمی و  باعث کاهشو  آمدوجود  که در ارتش به از مشکالتی

 :دونماشاره  ارد زیروبه م

بسیاری از سربازان از  ،تنزل دادند سالیکسربازی را به بعد از انقالب مدت خدمت  - 9

نگهداری و  حتی برای نگهبانی هاپادگانفرماندهان و  خدمت سربازی ترخیص شدند

 .ندبوداجه وات با مشکل متأسیس

، سراف :شامل ارتش پایورنفرات اره وخارج از قو  حسابو  حد  ت بیانتقاال و رات نقلودست - ۳

 .را کاهش داد هایگاندت سازمان رزمی شه ب هایگاندر  کارمندو  داردرجه
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ارتش  ازعجله و  با شتابکارمندان متخصص و  اندار درجه، افسران بسیاری از - 9

 .شدند پاکسازی

و  اری شدندوعده زیادی نیز متو  ح باالی ارتش اعدامو بسیاری از فرماندهان سط - ۴

 .بودیخته شده گس م فرماندهی ارتش کاماًل از همسیست

 صوخص هایگانتجهیزات و  وسایل نگهداریو  عدم تعمیر، زشوعدم آم، انضباطیبی - ۱
ً
 ا

حاضر و  گیرزمین هایگاندر  ...و هاودر وخ، هاپوت ،هاکنکه تا بودی باعث شده ی رزمهایگان

 .دومز نوء آن در جنگ بر وکه آثار س کار نباشنده ب

یم چه اتفاقی بودگفته د است وجوتحمیلی که اسناد آن هم مماه قبل از جنگ  ما چند

زش وآمو  یمکردمیمان را تکمیل سربازان هماه فرصت چند در همانما  اگر ،داهد افتاوخ

 و  بدهیم انجاما دشمن را نیز برای مقابله ب یهایرزمایشستیم توانمی، ادیمدمی
ً
ز نظر ا قطعا

 4.یمرفتگمی سطح مناسبی قراردر  میزدگی ر آما

به هشدارهای و  دشمیهم دیده  کشورالن سیاسی و بین مسئ البته این مشکالت در

بسیار  اطالعاتو  هابه حرف متأسفانه. ردندکنمیی توجهنگ ج وقوع صونظامیان در خص

ارتش فرماندهان  یک عده از ادند.دمیهم پاسخ  با تمسخر، یتوجهنظامیان ضمن بی بوخ

و  دادند ارتش استعفا از خدمت در، ادنددمیهایشان پاسخ مناسب ناستودرخبه که 

 رد از خدمتبرای رها شدن و  مدند تهرانآمیمستقیم  آنها. ندون بر وکردند از ارتش بیر سعی 

 کند لحمرا تیت وضع ست آنتوانمیای تا یک اندازه هرکسباالخره . ندکردمیفشاری پا ارتش

 یتدبیربی خاطرِ  فقط به ،دوتلف شو  ده از بین رفتهونفراتش بیهو  دشون خوست ختوانمینو 

 .ای ناآگاهعده

ر د، عمل کردن تعدادی از نفرات سرخودو  عدم انضباط واسطۀبه ،تحمیلیجنگ  در اوایل

ی اخومی وت» فتند:گمی و تهدیدم کردندو  من گذاشتند سری وبار اسلحه ر  چندین دهلران

 بچهو  من هم زن کهدرصورتی «!کنی یتیم ما راهای ی بچهخوامیو  بدهی همه ما را به کشتن

در  ولی ؛ست نداشتمودمن هم آن شرایط را  .بودتدبیری من نآن شرایط ناشی از بیو  داشتم

                                                                 
 000 ،99۱1ها و ضد انقالب داخلی در شش ماه اول سال با عناصر گروهک خوب است که بدانید: عالوه بر درگیری.  4

المللی ازطرِف نیروهای عراقی صورت گرفته های مجاور مرز بینهای مرزی و آبادیمورد تجاوز زمینی و حمله به پاسگاه
 رو بود که برای تقویتهای مستقر در مناطق درگیری به آنان داده شده است. ازایناز سوی یگاناست که پاسخ مقتضی 

زرهی اهواز در  ۳1لشکرهایی از ی غرب و یگانزرهی در منطقه ۱9هایی از لشکرزی ژاندارمری، یگانهای مر پاسگاه
 ی ژاندارمری اعزام شدند. ویراستارهاجهت تقویت پاسگاه ی خوزستانمنطقه
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 اما کسی ؛یمکردمی بینیپیشیم که از قبل بودی قرار گرفته بیمهو  زوسآستانه جنگ خانمان

هم به این مسئله مهم  کشورگیری حتی در مراکز تصمیم، ردکنمیی توجهبه هشدارهای ما 

جالب . بود هاتجربگیشاید هم نتیجه بی، ندوشنستند بخوامید هم نشای، آنچنانی نشد توجه

 ردندکب میخطا تیواغن طورا با القابی همچما ، یمکردمیما حقایق را مطرح  وقتی که بوداین 

 .فتندر میو  ندکردمیحرمتی بیو 

 در منطقهز ور  صداز  من بیشدشمن! ی روزشبانهو  امانت بیحمالو  بحرانیبا آن شرایط 

د چنض کند تا یومن را تع بودنهم کسی ، اطالعی نداشتم اصالً ام ادهواز خانو  داشتمر وحض

فراتم م نکردمیمن سعی  کهدرصورتی. نمی بز ام سرادهوانم به خانوبتم تا ومرخصی بر ه زی بور 

هایشان مطلع ادهوخانیت وضع زه بفرستم تا ازوز به مرخصی چند ر ور  پنجاهیا  چهل را بعد از

زیرا  ؛نفرات را سرپرستی کند بودکسی ن، فتمر میو  مکردمیک من هم منطقه را تر  اگر. ندوش

 .نداشت ایفرماندهتیپ 

 اییرالله دار وسرهنگ ن به نامر افسیک دیدم ، بودگ گذشته که از جننیم و  بعد از سه ماه

 و بیماری قلبی داشتآن هم  که مینی فرستادندی زونیر  ن فرمانده تیپ ازطرِف ومعا عنواِن به

 .دیاب روحضمنطقه  ست درتوانمین

 رِ به خاطنه ، بود اروشدو  شرایط بسیار سخت در آنکه فرماندهی کردن  بودیت این واقع

 به همین. زردآمیان فرمانده را و ر و  حو ئل جانبی جنگ که ر امس به خاطرِ بلکه  ،مسائل جنگ

رایط ش در آنتند دانسمی، ی که داشتنداهبربه تج توجهقدیمی با و  افسران با تجربه خاطر

 و  افرادی ناآگاهی هاتار با دخالودش
ً
 .سیار مشکل استمال فرماندهی باع ،غیرمسئول بعضا

 حرص واقع من
ً
 ام درزهم جنابودحاضر  ،مان شدهکشورخاک  وارد که دشمن مخوردمیا

صاف وین اا میبا تمااما  ؛م شاهد نباشمکشور دشمن را در خاک  روحضولی  ؛آنجا بیفتد

اندن ن ر ویر بو  یگان وضع بودبهتمامی تالشم را برای . مبودهم مصمم و  خسته نشدم گاههیچ

 ونیر  قدرآناما  ؛مکردمیتالشم را ، یدمدمیمن ضعف را . ماددمی انجام کشور ز خاکادشمن 

 ،ز جنگور  هر. ا شکست بدهیمدشمن ر  مؤثرو  آساحمالت برقبا انیم وتجهیزات نداشتیم تا بت و

 .ان کردورا عن آنهاهمه  توانمیدارد که نوجود  ر زیادیوآحقایق مالل

 پذیرلیتواینکه مسئ به خاطرِ فقط  ،مبودیا به همه بدهکار وکه گم بودفته قعیتی قرارگر ودر م

صله به خرج وح، دشمیحرفی که زده  هرو  هرکساما برای  ؛مبودم کشور مردم و  کشورعاشق و 

 ادمدمیسماجت به خرج . بردارمی وپیش ر از انع را ون مبودر وم با صبکردمیسعی و  ادمدمی
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با آن  کهدرصورتی. شمال منطقه مهرانو  غرب، جنوبز ا ،ردمکنمیبا دشمن قطع تماس و 

ی که نفر 9۱۴تعدادبا  عو در مجم ما ،اددمی انجامکه دشمن هایی یبمبارانو  همه حجم آتش

اه دشمن یک سپیی وکماندو  پیادهو  ی زرهیهایگانحمالت سنگین انستیم در مقابل وت یمبود

 .بایستیمو  کنیم متوبا کمک مردم منطقه مقا

ای که استقرار کهو ده متر اطراف جا استقرار درو  ایستادگی در منطقه مهرانو  متوما با مقا

 برای عملوخص ،یموش واقع ی بعدی بسیار مؤثرهاتعملیا رایم بیستتوانمی، یافتیم
ً
بزرگ یات صا

 .م قرار دهیمورد هجومو  را تهدیدعمق دشمن و  لحظه عقبه یم هربود زیرا ما قادر ؛المبینفتح

 دهیع به سازمانو شر ، مستقر شدیمو  مرمت کردیمو  را ترمیمکه و متر  جادهاینکه ما آن  بعد از

ما باید به  .بمانیم هاهوک در آنستیم توانمین فعال غیرو  ما که بیکار. کردیممان بازسازی یگانو 

 .یمدز میضربه و  متاختیمیدشمن 

دشمن  عملیات گشتی انیم باورزمی تا بت گشتیی هاگروهع کردیم به سازماندهی و ابتدا شر 

شتی تا به گ تقدم قرار دارند در ،طلب هستندودا که کسانی ل هم اعالم کردموا. ریموه آورا به ست

 .ندواعزام ش

 حو شهید یا مجر  د کهاحتمال زیاد دار ، دوشمیعزام ا میرزکسی که به گشتی » :مگفت

، ددار  ایمان قلبی کهو  وطن عشقی که بهو  عو ضوباید با علم به این م فرد داوطلب، دوبش

ا به دند تشمیطلب ودا شب چندین نفر هر بدین ترتیب، «.دوشعملیات طلب وست دابایمی

به  ورشکدیگر نقاط و  لرستان استان هم از ایعده. دشمن ضربه بزننده بو  ندوگشتی رزمی بر 

 «.یمبجنگ خواهیممی، کمکایم ما آمده» :فتندگمی و ندبودسته وپیجمع ما 

اشتیم استفاده د در اختیارهرچه که و  روتراکت، شخصی خودروهای ما در آن زمان از

 سی دوحددریک خطی  درو  یمکردمی تقرمس وشک تاومو  9۴۳تفنگ آنهاسط و  .کردیممی

ما  ور دتن خودرو تنها، نداشتیم وتندر ی هاخودرو. ادیمدمیرت نمایش قد متر با حرکاتمانوکیل

تا در برابر دشمن تحرک  یمبودقرار داده  وتاهای شکور مرا هم در اختیا آنانکه  بودل وجیپ می

 .الزم را داشته باشند

یی رهاومحو  هاشیارو  هایم که از البالی درهکرد ۱. پی. جیآر شکوافرادی را مسلح به م

ز ا ،ی ایذائیهاتدر این عملیا. به دشمن حمله کنندو  ندوبر  داشتند ششوپو  اختفاکه 

بتکاری ان تجهیزات نفرات ما با آ. یمکردمیاستفاده  نیزند بودی که به ما ملحق شده انطلبودا

را دنبال  آنهادشمن های قات تانکوگاهی ا فتند کهر میی تانک دشمن هایگانبه نبرد 
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 های جدیدی به منطقهونیر  کردمییم که دشمن حس کردمیعمل  ایه گونهبما . ندکردمی

 .شده است وارد

یز شد یک داشت که دشمن ناگربه عقبه دشمن مرتب ادامه نیز حمالت ما  با ادامه جنگ

از  تا ،نمایدمستقر  خوشعینتا  سیانوم شهر از، زیادی نفربر زرهی را تعدادو  تانک گردان

( رخهپل ک) دشان را که تا پل نادریوی خهایگانعقبه  ضمن اینکه .گیری کنندو حمالت ما جل

و  دهایش را عقب کشیودشمن مقداری از نیر  ترتیب،اینبه. استقرار داشتند محافظت نمایند

یرا ز ،بود دخانه کرخهورق ر ی ما در شهایگاناین شرایط به نفع  .دودر این منطقه مستقر نم

 و بود خودضمن اینکه همیشه نگران عقبه . دشمی کمی کاستهفشار دشمن از آن قسمت 

 .الن دهدو ج در منطقهست توانمیراحتی نهب

زدن به ضربهو  جهت گشتی رزمی هایمانودم افتخار داشتم به همراه نیر ویک شب من خ

ت بی داشوخشش وپو  اختفاو  قرار داشت بهرامسنگتپه عبری که زیر از یک م. مودشمن بر 

ه س بهو  سیدر می عباسدشتآن به جاده ادامه و  ذشتگمی یاهداخل آبر  ازاین مسیر . رفتیم

 یعنی. دشمیمنتهی ( اندیمشک - شوخشمال جاده عین) زاده عباست اماممتری پشوکیل

ما آن دهلیز را . بوده متر فاصلوکیل شش تا ۱/۱د وحددر، تا برسیم به آن جاده دمانوخ مقر از

، دیمش توجهشناسایی کردیم که م در آنجانیز را چندین محل . ن جادهرفتیم داخل آو  شناسایی

 جاده وارد خوشعین پادگاناز  آنها. دیر گمی رتوص خوشعین پادگان اصل تدارکات دشمن از

زاده عباس هم نزدیک درب امام .شتندذگمی زاده عباس هماز امامو  دندشمی عباسدشت

شاید هم  ،در باشومر و  رود ایستگاه کنترل عبسیر مینظر  ند که بهبودیک ایستگاه درست کرده 

 .مطلع نشدیماز آن  ما که بودچیز دیگری 

 ازو  امن کنیمنا گذاریمین وسیلۀبه ن جاده را برای دشمنیم ایکردمیسعی  هاشبما 

حال که در  دشمن رای هانذاشتیم تا ماشیگمی جی زن در مسیر .پی .هم آر گرداننفرات 

 در مدندآمی یتمأمور انجامسپس بعد از . منهدم نمایندو  رد اصابت قرار دهندوم ندبودتردد 

 . دندشمیمخفی  ریهوشاو  بلتاهای بین تپه نوشرق ارتفاع سپت

تانک دشمن در  گردان دو دوحددر( امامزاده عباس) نجارتر از آود متروکیل دهد وحددر

زی وچند ر  .ضربه بزنیم نیز آنهاتصمیم گرفتیم به . محل استقرار داشتند در آنکه  بوداحتیاط 

و  رندیگمی اضع قراروم درو  ندوشمیزها متفرق وم ر شدی توجهم، زیر نظر گرفتیم را کامالً  آنها

 .ندکنمیدر یک منطقه تجمع  هاشب



 83  ♦♦♦  و قرار گرفتن در خطوط پدافندی مناسبفصل هفتم: تالش برای رهایی از محاصره 

 

 و معم .ین ساعت را پیدا کردیما ،آنها حرکات زیر نظر داشتنو  ما با دقت
ً
 نهاآساعتی که  ال

های تیما گش. بودشب  ده تاهفت بین ساعت  ،ندور ششتند تا در منطقه تجمع مستقگمی باز

 آنهامعبری که  شب از هشت الی ُنه تیم که برای ساعکردمیری اعزام ومان را طدوکمین خ

آسا رقبا یک حمله بو  شده باشند مستقرو  قرار گرفته تجمع نمایندو  ر کنندوعبستند خوامی

 آنهال مح کهیونحبه ،گردندبازو  خیلی سریع منطقه را ترک کردهو  وارد آنهابی به وخ ضربات

 و برسیمهم دشمن های توپخانهاضع وم فق شدیم بهوم هاتما با این عملیا .دوشناخته نش

دشمن از  متریمیلی 99۴های توپخانه. برد دشمن را شناسایی کردیمرودهای توپخانهاضع وم

بلتا و  هریومتری ارتفاع شاوکیل پنجعباس تا برسد به  زادهامام راهیسهاز  متری بعدوکیل سه

قر کنیم مستو  محل در آندمان را ببریم وخ توپخانه هایباندیدهمیم گرفتیم تص. ندبودمستقر 

نگینی تلفات سو  دشمن اجرا توپخانهی هایگانی ور  مؤثری رای هاآتش ،توپخانه بانیدیدهبا  تا

مختصات و  نظر داشتیمهای دشمن را زیر توپخانهچندین شب . نمائیم وارد آنهارا به 

اجرای آتش  دخانه کرخهودر شرق ر خودی ی هایگان یور یا و  لوه دزفهایی را که بتوپخانه

 .کردیم شناساییند، کردمی

آتشبار و  مشیری دودا فرماندهی سروان به توپخانه 99گروهی شاوکاتی توپخانه 9۱۳گردان

 دهشتصکه پشت تپه ان تشکری و فرماندهی سر  به توپخانه ۴۴هوگر متری میلی99۴ توپخانه

پیاده  ۱۴تیپکمک مستقیم  تریمیلیم9۴۱ توپخانهو  ندبود مستقر ایالمجاده  قندیکله

ا ت جلو کشاندیم را به آنهااضع وم قدریبه. کشاندیم وبه جلو  ضع دادهوتغییر م را آبادخرم

های توپخانهبرای زیر آتش گرفتن را  هاتمامی هماهنگی .دشمن برسد توپخانهبردشان به 

ای دشمن هتوپخانهماندیم تا  منتظر. کنیم وارد آنهادادیم تا تلفات سنگینی به  انجامن دشم

زمان  در همان، دندوپیاده نم ۳9ی لشکرهایگانیا و  لودزف طرِف بهع به تیراندازی و شر 

 خانهتوپی هایگانبا آتشی پرحجم و  شدته بو  نددوبه تیراندازی نمع و شر ما هم های توپخانه

را اج آنهای وسنگینی را ر و  مومداو  شده بانیدیدهی هاآتش. آتش گرفتند دشمن را زیر

 .یمنمودمیتحمیل  آنهای را به بودناو  مرگو  یمکردمی

 99گروه 9۱۳گردانشای ورا به آتشبار کاتی هاتیراندازیو  انهدام مسئولیتبیشترین 

تر مؤثر ، شتندقدرت آتشی که داو  عملسرعت و  تحرک واسطۀبهزیرا  ؛یمبود کرده واگذار توپخانه

و  لودزف شهراهالی  ،باعث شدرانه ومتهو  بوآن عملیات خ. نمائیمستیم عمل توانمی
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برای ما ی را واحد خدا، فتندگمی و ندوشحال شوحمزه خیلی خپیاده  ۳9لشکری هایگان

 .زیر آتش بگیرداز پشت جبهه ها را عراقیرسانده تا 

 این است بود ،روآبرایم تعجبو  امنمودهمن مشاهده  توپخانهی هایگانرد ودر م ی کهانکته

گان ی مثالً ، خواهدمی دش راویگان همتای خ، برای حمله به هر یگان، گوییممی که ما در تاکتیک

اگر . دور شدرگی وهستانی با اوپیاده کیگان باید یک ، باشدمی هستان مستقروک در ای کهپیاده

 زمان در آن. زرهی را برای مقابله با آن در نظر بگیریم واحد باید یک، ان دشمن زرهی استیگ

به  در جاده مهران پانصدارتفاعات و  قندیکلهما در تپه ، ی خط مقدمهایگانجهت پشتیبانی از 

ان و سر جناب فرماندهی  بهرا  توپخانه ۴۴هواز گر  مترییمیل99۴فقط یک آتشبار ، ایالم

 . ودباختیار داشتیم که در آن منطقه مستقر  در بودکه بسیار افسر شجاعی تشکری  حسین

سمت دشمن قرار  به، تانک یلهورا مانند ل متریمیلی99۴ هایتوپله ول ب تشکریاجن

ابت رد اصورا م آنهاو  دشمیدشمن درگیر های تانک ا تیر مستقیم باکه ب بودعجیب و  بودداده 

شاید . نددرد اصابت قرار داومتری میلیم99۴پ وچندین تانک دشمن را با ت آنها. اددمیقرار 

ا ر  اسم آن آتشبارما . دادند انجامالعاده را عملیات خارقو  این کار آنهااما  ؛دورش نشوکسی با

 واقع .یمبوداشته چم گذشیر کنجان
ً
 حشتو نظیر آنکمو  عالی عملکردو  آتشبار ها از آنعراقی ا

کرد این عمل. داردوجود  برابرشاندر  میی عظیوند چه نیر کردمیفکر و  نددترسیمیو  داشتند

 .ط نکنندوسق قندیکلهارتفاعات و  آن ارتفاع ،آنان باعث شد

دار استانهمراه  به سهرابی سرهنگ اسماعیل جناب زرهی ۱9لشکر ماندههم فر باریک

برای  متریمیلی99۴آتشبارآن  سپس. دندوعملکرد آنان را ست نحوهو  آمدند آنجا بالگرد با مایال

همانند  عملیات نیز در آنو  هی قرار گرفتزر  ۱9لشکر 9تیپدر اختیار  دیگریک عملیات 

 .ندبود بسیار موفققبلی ی هاتعملیا

 مشیری دودا فرماندهی سروان به توپخانه 99گروهی شاوط به آتشبار کاتیوآتشبار دیگر مرب

 پخانهتوی هایگاناگر آن  ند.کردمیی دشمن اجرای آتش وقفه در بدترین شرایط ر وکه بی بود

 واقع ندبودآماده ن
ً
 . خوردمینه دیگری رقم وبه گ ضیعت در منطقه مهرانو ا
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اع سال دف هشت دورانکه در  توپخانهی هایگاندیگر و  آنها نفرات عملکرد شایسته است

 خدر تاری، اندنبرد درخشیده هایمیدانهمانند نگینی در و  اندب جنگیدهومقدس بسیار خ

 4.دومان ثبت شکشورجنگ 

کسی از ما خبر  واقع هیم دردمی انجامرا هایی تما چنین عملیات که دانسمینکسی 

 جناب در آن منطقه مقابل ما، نامنظمهای که آن زمان فرمانده جنگ بودنداشت برای همین 

 ببینید یدوبر که  بودر داده ودست( اسانآبشنحسن  شهید سرلشکر) آبشناسانحسن سرهنگ 

ی ن فرماندهومعا. ندزنمیدشمن ضربه  به مرتب یکی چه کسانی هستند کههای چرواحد این

 سرهنگجناب همراه  که ایشان به بود خزاییمردان علیزمان سرتیپ  ی زمینی هم آنونیر 

 . به یگان ما آمدند ندبودح هم و که مجر  آذرفرغضنفر سرهنگ جناب و  آبشناسان حسن

ر با وتکاو  پیادههای رهود در حسن آبشناسانسرهنگ  جناب و آذرفرسرهنگ جناب و  من

 و گرفتیم در آغوشهمدیگر را  نفر هر سه. ناختیمشمی همدیگر را کامالً و  یمبودره ودهمهم 

ایم هی افتادوضع ببین به چه» گفتیم:، اشک از چشمان هر سه نفرمان جاری شدو  سیدیموب

، بودنجیه وتو  لون قابل قبماایان بر وبه هیچ عن، مانبیایند داخل سرزمینباید ها که عراقی

 ،ردیموآرا به حساب نمی ارتش عراق زیرا ما اصالً ، بلکه برای تمامی نظامیان قدیمی ؛نه برای ما

 واقع نوچ
ً
 .داریم و در سطح بسیار باالتری قرار داشتیم آنهانسبت به مان از هر حیث کشورو  ما ا

ن وبه معاو  دموجیه نموا تآنان ر و  دادم آنهامنطقه گزارشی به یت وضع صومن در خص

به  نیز دمان راواقدامات خو ایم کرده ی زمینی گفتم که کلیه معابر را شناساییوفرماندهی نیر 

 گفتم: «چه کار کنید؟ خواهیدمیحاال » :گفتند خزاییمردان علیتیمسار . عرض رساندم

دخانه ور شرق و  لودشمن را که دزفهای توپخانههم در حال حاضر و  عملیات داریم هاشب»
                                                                 

برادر پاسدار ابراهیمی در گفت و  ۱۴در تحوالت جنگ ایران و عراق نوشته مهدی حاجی خداوردی ص  . در کتاب مهران4
 گویی در خصوص عملکرد توپخانه گفته است:

فر پاسدار مشغول حراست از مرز بودند و با دقت قوای عراقی را زیر نظر داشتند. صبح آباد تعداد چهارده ندر پاسگاه بهرام
ن شد تا برای بررسی آخریرسید، غالمی یکی از پاسداران پاسگاه آماده میکه منطقه آرام به نظر میدرحالی هایکی از روز

ها، زمین گذاشت، وقتی بلند شد گفت، بچهضعیت نیروهای عراقی به شناسایی برود. او پیش از حرکت گوشش را روی و
، ۱هایی که داشتیم مثل آر. پی. جیآید. او خبره بود. سالحروی ما در حال نقل و انتقالند، صدایشان میروبه هاعراقی

و  هاروی ما دشمن با تانکرا آماده کردیم، بلند شدیم و نگاه کردیم. روبهانداز و تفنگ برنو و یک خمپاره 9تفنگ ژ
 نفربرهایش آرایش عجیبی گرفته بود و یک فروند بالگرد هم باالی سرشان در حال پرواز بود. آرام آرام به سمت مرز مهران

چم بود بان توپخانه بود، خیلی نگران شد. با واحد توپخانه خودشان که در کنجانآمدند، ستوان دومی که دیدهمی
ها آتش آیند روی آنمی سمت مهران روی ما بهنیروهای دشمن از روبه»( تماس گرفت و گفت: متریمیلی99۴)توپخانه 

ی ها گفت، دقایقرا تخمین زد و به آن هاسیم پاسخ داده شد، گرا بده، ستوان گرای مسیر عراقیبریزید. از آن سوی بی
 «ندهنویس» «سرشان آمد که تا به حال چنین اتفاقی را ندیده بودم.ریخته شد و بالیی  هابعد چنان آتشی روی عراقی
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ما با . یماهداد دمان قراروخهای توپخانهزیر آتش را به شدت  آنهاما ، را زیر آتش دارند کرخه

 ر مو ایم ردهوآ عمق به ستوه ی دشمن را درهایگانن وکن اریم تای کمکی که در اختیار دونیر 
ً
 تبا

  «.بگیریم آنها هیم تا آرامش را ازدمی انجامان آن علیهدمان را وخ ایذائیعملیات 

ز هم سربازان منقضی خدمت وما سرباز کم داریم هن» :گفتم خزاییمردان علیبه تیمسار  

تجهیزات مشکالت اساسی و  نیروی انسانیع از نظر و در مجمو  اندنیامده 99۱۱ تا 99۱۳ی هاسال

  «.لی قرار نداریموقابل قب سطح رد میاز نظر آمادگی رزو  یمان تکمیل نیستندهایگانو  داریم

 جناب و من» :گفتندو  فظی کردندحاخداجانشین ستاد مشترک  خزاییمردان علیتیمسار 

م مشکالت شما را مرتفع کنمیسعی و  یمور می آبشناسانسرهنگ جناب و  آذرفر سرهنگ

به من اجازه بدهید امشب را با ، نه تیمسار» :گفتند آبشناسانحسن هنگ سر جناب  «.نمایم

 4«.ر بمانمواین جناب سرهنگ تکا

 «.مبدهی انجام ها راکارو  بمانیم ظهوریو  آذرفر اجازه بده من با» :گفت انآبشناسسرهنگ  

با  فرآذر  سرهنگ اجازه بدهید» :گفت ارتشجانشین ستاد مشترک  مردان خزاییعلیتیمسار 

 رهنگس «.یموفردا بر و  یماجازه بدهید ما بمان امشب را» :گفت سرهنگ آبشناسان «.من بیاید

                                                                 
وارد  999۳ای مذهبی متولد و در سال در خانواده آباد تهراندر محله نازی 999۱در سال  . سرلشکر شهید حسن آبشناسان4

دوره مقدماتی رسته پیاده را طی  99۴۴التحصیل و در سال با درجه ستوان دومی فارغ 9991در سال و  دانشکده افسری
را در ایران طی و به دنبال آن موفق گردید دوره چتربازی و تکاوری را نیز در  کرد. او جزو اولین افسرانی بود که دوره رنجر

 داخل و خارج کشور پشت سر بگذارد. 
 99۱۳که تا سال  طوری ن شهید بزرگوار به امور نظامی بسیار عالقه داشت و در همه جا به دنبال کسب علوم نظامی بود. بهای

( را با موفقیت به پایان رسانید. او با پیروزی انقالب اسالمی، با همتی باال به های عالی و فرماندهی و ستاد )دافوسدوره
پرداخت و شاگردان زیادی را تعلیم داد که در پیشبرد اهداف جنگ تحمیلی تأثیر  تش و سپاه پاسدارانآموزش نیروهای ار 

، از آنجا غافل هم نبود و حضور او و شاگردانش در های اوایل انقالب در کردستانبسیار زیادی داشت. با توجه به درگیری
 سازی کردستان داشت.ان تأثیر بسیاری در روند آراممناطق مختلف کردست

ین های آغازهای نامنظم به فعالیت پرداخت و در همان روزبا شروع جنگ تحمیلی به منطقه جنوب اعزام گردید و در ستاد جنگ
ران دوی ایهای دشمن توانست اولین اسرای عراقی را تقدیم ار تجاوز دشمن طی عملیاتی نامنظم و با نفوذ به عمق یگان

ات دشمن دست پیدا کند و ضرب های جنگ به پشت جبههکند. این مرد بزرگ توانست با وارد کردن موتورسیکلت به میدان
رد و با کاستفاده میها از افراد بومی های آنسهمگینی بر پیکر دشمن وارد نماید. او برای نفوذ به خط دشمن و پشت نیرو

 آورد.ضعیت دشمن به دست میز وها اطالعات ارزشمندی اکمک آن
های دشمن، آن هم با یک موتورسیکلت، آرامش دشمن ها غافل نبود و با نفوذ به پشت نیروزدن به آنگاه از ضربهحال هیچدرعیِن 

تزد. در اوایل جنگ تحمیلی یک بار مجروح شد؛ اما به اشتباه خبر شهادت او در منطقه پیچید. مردم منطقه دشرا بر هم می
( که یاران او در نبرد بودند، با شنیدن خبر شهادت وی به او لقب )شهید صحرا( دادند. ولی وقتی او پس از )غرب دزفول عباس

اقی بعباس او را زنده دیدند، لقب )شیر صحرا( را به او دادند و برای او مداوای سطحی به منطقه عملیات بازگشت و اهالی دشت
 بردند. نویسندههای دشمن نیز با همین عنوان از او نام میماند. این لقب در مورد او چنان با مسمی بود که رادیو
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 عملو  بودسه ماه در گچ و  بودرده ومپاره خپایش ترکش خ انوعملیات مری در فرآذر  غضنفر

 . دوست راه بر توانمیدرست نو  بود ی هم کردهجراح

 وت» :مگفتی سرهنگ آذرفر جناب به بدهیم انجامگشتی  یتمأموریک ستیم خوامیآن شب 

 «.یوی راه بر توانمین نوچ، عملیات را هدایت کن رواز د و ورمانده عملیات گشتی بشف

بتکر مو  مؤمن ،شجاعو  روسج خیلی افسر، غلیوا ام شربتن داشتیم به وظیفه یک افسر

ن با م هاشببیشتر و  کردمیاد منفجره ومو  مین عمل نکرده را تبدیل بههای لهوگل وا. بود

ساند تا هدر ر میبه کمال و  کردمیدشمن استفاده  علیهعمل نکرده را های لهوگلو  آمدمی

له وگل ناگهان، سیدر میله عمل نکرده ودشمن که به گل قوای یا ودر وخو  یعنی یک تانک. ندونر 

ی وجهتتلفات قابل  بودکه با این ابتکاری که به خرج داده  کردمیر منفجر ورا با کنترل از راه د

 . بودکرده  وارد را به دشمن در آن منطقه

در  ما. فق هم شدیموشبختانه موخو  یمداد انجامرا گشتی  یتمأموررت آن شب وهر ص در

رد ومهای دشمن را دستگاه از تانک هفت ،های دشمنیی تانکجابهجا در حین مسیر همان

 نوسپتارتفاعات و  عباسدشتهای هوک واردیوانهدشمن هم . منهدم کردیمو  اصابت قرار داده

شاچی شتیم تماگمیه برک ما در مسیری کهدرصورتی ،بست خمپارهو  تانکو  پوله تورا به گل

ز شیاری ا ما ،رندوختند از کجا میدانسمینو  یمبود ندکردمیکه شلیک هایی لهوبرای گل بیوخ

 .شتیمگمییم بربودکه رفته 

 نز هم از آوما حتی در ر . شش عالی داشتوپو  که اختفا بودبی وار خیبس مسیر شیارآن 

 . یدنددمیرا نما  آنهاولی  ،فتیمر می هاعراقیهای کیشیار تا نزدی
ً
من به چند نفر از  بعدا

ید معبرهای جدیدی را وبر » :تمگف ندوسفوشهید یو  بمان مثل شهید قندیوافسرهای خ

. کند برگشت ما را شناساییو  رفت رمسیو  معبر زیرا ممکن است دشمن ؛پیدا کنیدو  شناسایی

 «.دادند انجامبی را وشناسایی خو  دنبال معبرهای جدیدی رفتند هم به آنها

ی اتستیم عملیخوامیتا اینکه یک شب  ،دشمن داشتیم علیه ایذائیما هر شب عملیات  

د نبودده فهمی آنها، اندکرده گذاریمینها عراقی، مسیر آن شدیم در توجهم. بدهیم انجام را

 را اعزام کردم تا ببیند وداشتیم اما یک افسر مهندسی . یمکنمیآمد و  آن مسیر رفت که ما از

 هانیمحل مو  شناسایی کردندو  ها رفتندگشتی. اندرا کجا کار گذاشته هانمینفرات دشمن 

 .داردوجود  مین ضد نفرهایی شدند در چه محل توجهمو  را پیدا کردند
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 ،اد بگیری و وبر » گفتم: «.موبر  اینهاازه بدهید من هم با اج» به من گفت: غلیوا بتان شروست

بعد های تمرین عملی کن تا دفعهو  زش ببینول آموا، ظیفه هستیو وت. اظب باشومولی 

 ودبکار گذاشته  نیی را که دشمهانمیو  رفتند آنهاآن شب  «.فرستمدت را میوالله خشاءان

شخیص ا را تم مسیرو  یگر برای دشمن شناخته شدهاین معبر د» :مبه نفرات گفت. خنثی کردند

د وحدسرتاسر در بوددشمن آمده . دیگر ارزش چندانی نداردو  امن استلذا این معبر نا ؛اندداده

ر ضد نف ها را مینبقیه محلو  عباس پشت امامزاده، عباسی ارتفاعات دشتومتر ر وکیلپنج 

 .ودبده کرده وآل کامالً یم ودشمن بر  طرِف بهستیم توانمییعنی آن منطقه را که . بودگذاشته 

 ی کندرا خنث هاننه میوکه چگ بودزش دیده وآم عمالً و  بودیاد گرفته  کامالً  غلیوا ان شربتوست

سپس  ،نمودمی آوریجمعو  کردمیرا خنثی  دشمن کاشته شدهی هانمیو  فتر می هابشو 

 .شتندگمی برو  ادنددمی انجامرا  مأموریتشانو  ندکردمیر ودمان از آن معبر عبوهای خگشتی

ین م دعد پنجتعداد  غلیوا ان شربتوست، هاسازی میندر حین خنثی هاشبن در یکی از آ

 ر پنجهو  بودمنفجر شده و  حساس هانکه ناگهان یکی از می بودکنار گذاشته و  را خنثی کرده

هادت ش به درجه لحظه در همان غلیوا ان شربتوست متأسفانهند که دومین با هم منفجر شده ب

 .دوشمی نائل

ز افسرمان را آن شب ا ترینشجاع، مان رایون نیر یم که بهتریوگمی این جهت از متأسفانه

فقدان  ،داشت بودکه از هر جهت کم یگانی ،بودا م دست دادیم که ضایعه سنگینی برای یگان

 .دشمیبسیار گران تمام  ما اینیز بر  وا

 زیر درو  زودر ر اش را جنازهو  میدم با تعدادی دیگر از نفرات به محل رفتوز بعد من خور 

 بود ،۴۱:۴۴ د که ساعتور مییادم ن. شتیممان برگبه یگانو  برداشتیم هادر مقابل عراقی آفتاب

و  پوله توبا گلو  ما را دیدند هاعراقیو  آن را برداشتیمو رسیدیم  اروبزرگ ن شهیدکه به پیکر آ

که  مئینماید را به عقب منتقل یم پیکر شهبودما مصمم ولی  ،رد هدف قرار دادندومما را تانک 

 .ریموبه یگانمان بیاو  ا برداریمانستیم پیکر شهید ر وحمدالله تب

هستند  کهدر هر شرایطی  تا به پیکر شهدا بودرات یگانم این عمل من درس بزرگی برای نف

یکر حتی اگر پ ،دورا به عقب منتقل نم آنهاهر شکل ممکن باید  بهو  باید احترام قائل باشیم

ت وتفانباید نسبت به آن بیو  ریمورا به یگان بیا باید آن، ن باشدشهید در داخل منطقه دشم

صبر  لمبینافتحست تا بعد از عملیات بایمی، ردیمکنمیاگر پیکر آن شهید را تخلیه . باشیم

 ستیم آن را پیدا کنیم یا نه؟توانمیآیا  سالیکبعد از گذشت  بودم نومعلو  یمکردمی
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سئله م ،ط پدافندی داشتیموز قرار گرفتن در خطزمان پس ا کی از مشکالتی که ما در آنی

ط ونگران سق زوهر ر و  ندبود شوجو  جنبو  هراس همه در مردم دهلران. بودر ومر و  روکنترل عب

 .بودبدی قرار گرفته یت وضع ان دردهلر ، ط شهر مهرانوزیرا بعد از سق ،ندبودشهر دهلران 

 هم قبل از هاخیلی. ندبودچ کرده و کو  اریومت های اطراف ایالمهوت کخیلی از مردم به سم

 .ندبوددر آنجا رخنه کرده  هم قادی منافتعد متأسفانه. ندبودکرده جنگ منطقه را ترک 

یک پست » :گفتم بود آبادپیاده خرم ۱۴تیپ دوم کیلی که رئیس رکنو  سرهنگجناب من به 

 اشناختهیم عناصر نبودزیرا از معبری که ما باز کرده  ،ر ایست بازرسی برقرار کندورمر وکنترل عب

 و 
ً
  «.ندکردمیق تردد مناف بعضا

ً
 کار بیمارستان را که درپرستار های دختر خانم تعدادی از بعدا

 هک بودشده تعدادی نارنجک کشف  آنها وسایل ازو  ندبود قرار داده ییوازجرد بوم، ندکردمی

 .یل دادیموربط تحادی ذیرا به مب آنهاهستند که  منافقینهک ومشخص شد جزء گر 

از  نفرات، آب شرب بهداشتی نداشتیم. بودضیعت بهداشتی نفرات و ما مشکل دیگر

هم درست ی ایوکه نان دار ایالماستانسط وبر تبا دستیابی به آن مع. ندبودم واستحمام کردن محر 

مسئله آب شرب ولی  ؛ردندوآمیها برایمان نان هوچهارپایان از مسیر ک وسیلۀبه، بودکرده 

 یباعث ایجاد بیمار منطقه مهرانو  اطراف دهلرانهای استفاده از چشمهو  بودل مانده الینح

 
ً
جا زیرا آب آن ؛بوددهلران قابل استفاده ن قیرآب چشمه. دشمیبین نفرات  ال دراسه خصوصا

 خصوص، ندبود یرجودخانه دواطراف ر  چند چشمه را شناسایی کردیم که در، اددمیی نفت وب
ً
 ا

 .ندکردمیاستفاده  هایرج که نفرات برای استحمام از آب آن چشمهودخانه دور های چشمهسر

فع مرت اندانآبو  اهیشهمان امکانات محلی از ملک دمان را باوه سعی کردیم مشکالت خباالخر 

 .ای نداشتیمن چارهوچ ،نمائیم

چنین شرایطی من سعی  در. ندکردمیمان نطقه خیلی کمکم میوشبختانه مردم بوخ

ادم دیمخرج  صله زیادی بهوحو  مکردمیمدارا با آنان و  مالیمت رفتار کنمم با نفرات با کردمی

مش ت به آراوبرای دعو  مکردمیت ومن باید نفرات را به آرامش دع. ط نکنندوحی سقوتا از نظر ر 

نفرات  رایم بکردمیسعی  .مکردمی تأمین در شرایط جنگ های آنان رانیاز ترینباید ابتدایی

و  نگیگرسو  برندمی سر در شرایط بسیار بدی بهو  شده وارد تلفات آنهاای که به محاصره شده

 و ا بودرا احاطه کرده  آنهاتشنگی 
ً
 یتمأمورانند ضمن اجرای ویدا کرده تا بتپمحل امنی  ال

و  ارا برای ادامه نبرد مهی آنهاانم با تجدید سازمان ونند سپس بتخطیرشان حداقل استراحت ک

 . دهم ارتقاان را شمیآمادگی رز
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انند مجایی ه، ضع گرفتندوم یرجودهای چشمهو  دالپریهای هوپشت ک نفرات بعد از اینکه

 انهایشادهوکه از خان بودمدت زیادی  آنها. رام گرفتندآ میکگاه برایشان درست کردم که و ارد

دشان وهانی سه یا چهار نفر را به انتخاب خواز هر گر  ...و اینه نامه، بودنه تلفنی ، ندبودخبر بی

و  بدرآباد دیگر به سیلهو یاو  سوبوفرستادم تا با ات اندانبه آب ودر وبا یک دستگاه خو  عیینت

ی که ضیعت نفراتو  نیز ازرا  هاادهودیگر خانو  هایشان سرکشی کنندادهوبه خانو  ندوبر  آبادخرم

 .دنند مطلع ساز بوددر منطقه 

ند ودبدرآمده  قوای عراقی به اسارت، بود وکه با ارا رچی ویک سرباز شیپو  افسر عقیدتی

پیچید که فالنی  عملکرد من در بین همه، رساندم پادگانبه  نیزرا  حانومجر و  آنهاکه خبر 

 .مفتیر میما از بین  همه گر نهو  داشته است هن زنده نگوکن ست که ما را تاواو  ز استودلس

و  متواباید مق. تکلیفی داریمو  شرعی وظیفه کنم که ما توجیهرا م همه کردمیمن سعی 

من نان . فرزند هستمو  هم مثل شما دارای همسر من» :گفتممی آنهابه . ایستادگی کنیم

 پس باید همه، است هم مال شمامملکت هم مال من . ریدوشما هم باید بخ، مخور میخشک 

من . ندبود ورپاین زمان آ در البته بیشتر نفرات. که شده حفظ کنیم هر ترتیبی مان را بهکشورما 

  «.ادمدمی ارتقاآنان  حیه جنگی را درومتعدد ر های سخنرانیو  با این الفاظ

مه نفرات اپاسخ ن، ندبودته رفبه مرخصی یی که آنهاو  شتندوهایشان نامه نادهوهمه نفرات به خان

 .آمد به وجودیک آرامش نسبی در همه و  حی نفرات بهتر شدور  وضع رومر ه ب .ندبودرده ورا آ

. ردکمیدش را فدا وباید خیگانش و  نفرات ادارهو  جیقات یک فرمانده برای تهیوگاهی ا

 ان که درجهوم که افسرهای جبوددم رفته وندین گشتی خطرناک را من خچ

جناب سرهنگ اجازه » :فتندگمی و یدندکشمیخجالت  ،اندار درجهیا و  اشتندد دومیناوست

یفم لبه تک و دارم یمن تکلیف» :گفتممی به آنان «.یدوشما نر و  یموبدهید امشب ما به گشتی بر 

 بعد سرهنگ هاشمی، اگر من شهید شدم. یدوبر ، یدوبر  خواهیدمیهم اگر شما . مکنمیعمل 

 .«هددمی انجاماز من کارها را 

با زخمی و  ردهوم با پای ترکش خکردمیسعی ولی  ؛ح شدمو از ناحیه پا مجر  هازودر همان ر  

تا چنین دم شمی وبرای نفرات الگو  مکردمیمن باید فداکاری . مت کنموکه داشتم مقا

 واقع فرماندهی کردن در آن شرایط. مبیاور وجود  بهو  القاء ای را در بین آنانحیهور 
ً
. ودبسخت  ا

 انم حفظبستم تا یگبه کار می ستبایمی ،بودم شکل گرفته وجود درو  تمدانسمیلذا آنچه را که 

 نمایم.کنترل و  عملیات را هدایتو  نفراتم را ادارهو 
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ند درک کنو  باید دقت کنند هافرماندهان در جنگ. ین اعمال نیاز به تجربه داشتا میتما

. عامل در جنگ است ترینمهمحیه ور زیرا  ؛ندوشمیبا کدام انگشت چکانده  هاگنفماشه ت که

البته من  ؛را بچکانند هاماشهای حیهوهمین است که سربازان با چه ر  در جنگزی ورمز پیر 

اد دیمعمیق را نمایش های پای رنج را که رد نفراتم هایکنار چشمو  ی پیشانیوط ر وخط

به گر دی ،که سفید شدیی ومو  ،شد کیدهو چر و  ختهوکه س ایچهره، مبودنگرانشان و  یدمدمی

 . رددگمینبر  خودلیه وا حالت

 ا باام، ندیدجنگمیبا دشمن و  ر یافتهوشرایط حض در آنند که بودتر انونفرات من از من ج

و  درزمحتاج به انو  تاج به محبتمح. ندبودن من وی هم چمحتاج تجربه پیران، داشتند ی کهقدرت

گ جن. مکردمیتاهی وکو  روقصرد واین م ست دربایمیکه من هم ن هنماییراو  هدایتو  نصیحت

ن احس ونح به خود رادر این بازی باید نقش  هرکسجمعی خطرناکی است که یک بازی دسته

 دکنمی اردو  نفرات در جنگ لطمهبه تمامی  ونقص او  عیب گر نهو  تا برنده بازی باشند ،ایفا نماید

 ، بوداهد وآفرین خفاجعهو 
ً
  .ددهن انجام آلیایده ونحه باید ب خود رافرماندهان که نقش  خصوصا

ان سربازانش و ر و  حو چنان در ر و  خاصی داشته باشدنی وباید هارمسخنان یک فرمانده 

د ما قص. سنگین مهیا نمایدرا برای نبردی  آنهاو  آنان ایجاد مش خاصی را دربنشیند تا آرا

ت به سبایمی .ط پدافندی باقی بمانیمواضع در خطومو  نداشتیم تا آخر دنیا در آن ارتفاعات

 .یمکردمیه مشخص قطمندمان را با دشمن در آن وهر ترتیب که شده تکلیف خ

ر وهطوغغم و  هودر اند، دودر خیال خو  نگریستیمبه آسمان می، بودستاره  از آسمان پر هابش

اع وبا صدای ان هاهوکو  ت دشتواما ناگهان سک ،ستمخوامیبجز آرامش چیزی ن. دمشمی

اس در آن لحظات احس. کردمیتر مان را آشفتهوضعیتو  د که ما را درگیرشمیانفجارات شکسته 

 دنتستوانمیکه  ندردیدونمی م را دروجود زیادیهای نگرانیو  رفتگمی م را فراوجود عجیبی

 ودبی که هر لحظه ممکن انوسربازان جو  اندار درجهشت ونگرانی از سرن. دنقلبم را به آتش بکش

ه ع بو ضواین مو  اری رخ دهدوناگ حادثهو  اتفاق بودزیرا هر لحظه ممکن  ؛مرگ به سراغشان آید

 تندافکشمیناک را تحشو شرایطو  انعوآن م، اما آنان ؛دشمیط ولیت من در قبال آنان مربومسئ

 .تاختندمیز ومتجادشمن  به هراسیو  ن هیچ بیمومردانه بدو  فتندر میپیش و 

در  وا. ردکنمیکس فکرش را که هیچ کردمینبرد کاری  میدانقات یک سرباز در وگاهی ا

 رمؤثشرایط بسیار سخت و  رزم میداندر  ایبه گونهدش ولحظات با عملکرد خ ترینحساس

اما  ؛دارد خودن با وچه خ جنگ گر. اددمیط نجات ورطه سقو را از د که یک یگانشمی واقع
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 خودبرای هستی و  یردگمی ایجان تازه انسان، دکنمیر وت را دورخ، دکنمیر وجان را شعله

و  دنوشمی بیشترو  کرده ونمو  ز رشدور  به زور  انسانهای یایانوت، دکنمیدیگران تالش  و

 4.دوشمیدر قلب آغاز  یشیور 

ما امتحانات بسیار . بینیممی االناش را نتیجه، ادیمدمیامتحانی که ما در آن شرایط 

انی اما کس ؛شحال هستیموخو  بینیماست که می سختی را گذراندیم که ثمره آن امنیت مردم

 .اندن نیامدهوب بیر واز امتحان الهی خ، دندور نموقص ،ندکردمی توجها ست به مبایمیکه 

زمان نماینده امام  انقالب که در آن معظم ای رهبرخامنه اللهآیت اضع حضرتوم ندر هما 

ما ، دندوضیعت ما بازدید نمو  ازو  ر یافتندواضع ما حضومدر، ندبود ی عالی دفاعراوش در

ش وا گهای مبه حرفو  ایشان با تمامی نفرات دیدار کردند، دل کردیمو  با ایشان درد ،نشستیم

 .ندکردمیزانه رفتار وسدلو  دادند

                                                                 
ی های نفوذ. در اوایل جنگ در مناطق عملیاتی افسران و درجه داران و سربازان ارتش با همکاری دیگر نیروها با عملیات4

 ۴۳در صفحه  کردند و آنان را به ستوه آورده بودند. آقای محمدعلی صمدیمیو کمین ضربات مهلکی را به دشمن وارد 
در مورد یکی از اینگونه  99۱۳رضا پوربزرگ وافی انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی سالکتاب )شیر صحرا( نوشته علی

 به همراه چندین رزمنده دیگر انجام داده، گفته است: که شهید سرلشکر حسن آبشناسان هاعملیات
کردیم؛ اما کنید، خود ما هم باور نمیکنید اگر بگویم چهل کیلومتر پیشروی کردیم، مطمئن هستم که باور نمیباور نمی

وقعیت دشمن تا آنجا جلو رفته بود. طی یک کمین در محور توجه به اضطراب ما و مبی جناب سرهنگ حسن آبشناسان
ها را اسیر کردیم و برگشتیم به عقب. در تمام طول ، سه خودروی عراقی را منهدم کردیم و تعداد پانزده نفر از آنعباسدشت

دهان نگ گزارش کار را ارائه کرد، فرمانکرد که گم نشویم. وقتی برگشتیم و سرهراه جناب سرهنگ با نقشه راه را کنترل می
آمد و جناب سرهنگ با طرح و فکر خودش آن را به انجام ای جور در نمیدهانشان باز مانده بود. این کار با هیچ قاعده

 رسانده بود، بدون دادن حتی یک نفر تلفات.
کرد پرسید: جناب سرهنگ من ر مییکی از افسران جلو آمد و با حالتی متضرعانه که عمق حیرت و وحشت او را آشکا

شود که شما چهل کیلومتر وارد عمق نیروهای دشمن بشوید و از دشمن اسیر و تلفات شوم، آخر چطور میاصاًل متوجه نمی
 بگیرید و سالم به موقعیت خود باز گردید؟

ار من و جواب داد: این کسرهنگ لبانش به خنده باز شد، دستی به صورتش که ته ریش زبری آن را پوشانده بود کشید 
وظایف اصلی  زدن به دشمن با حداقل تلفات جزواست، من یک افسر نیروی مخصوص هستم، انجام عملیات نفوذی و ضربه

 ام.من است، من کاری بیشتر از وظیفه انجام نداده
 کتاب فوق گفته است: ۱۱جناب سرهنگ حسین خرسندی نیز در صفحه 

( به دفاع از حریم کشور اسالمی پرداختم. )غرب دزفول پیاده حمزه منتقل شدم و در پل کرخه ۳9لشکربه  99۱1در سال  
م لشکر بود. با توجه فرمانده عملیات نامنظ شدم. او روروبه در یکی از جلسات توجیهی با شهید سرلشکر حسن آبشناسان

پاه و های سنظیری برخوردار بود، توانسته بود با گروهی از نیروهای عملیات نامنظم را دیده و از شجاعت بیبه اینکه دوره
ارتش معابر نفوذی دشمن را ببندد. در آن زمان ارتش بسیار ضعیف شده بود و نیروی کافی نداشت. در چنین شرایطی 

ا ها بسیار مهم بود. او معابر نفوذی ر گذاری در مسیر آندر بستن مسیر دشمن با نیروی کم و مین کارکرد شهید آبشناسان
 «هنویسند» داد که کار او بسیار ارزشمند بود.پوشش داده بود و گاهی نیز در عملیات نفوذی و ایذائی، دشمن را آزار می
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سنجیدند که شرایط را هم میو  تنددانسمیل را ویک سری اصجنگ در  میهای نظاونیر  

ا تفنگ ی وبا یک تفنگ برنو  زش نداشتندوکه آم بودهای مردمی وتر از نیر راحت آنهانترل کردن ک

 «.یم جهادوبر » :فتندگمی دیگر

ن واما من چ ؛هم بریزند حی بهواز نظر ر و  ندوچنین شرایطی فرماندهان خسته ش شاید در 

 دانمیهای زیرا لحظه ؛تمدانسمیدانشگاه  ترینبزرگصحنه جنگ را ، ست داشتمورا د ارتش

 برای فرماندهان که باوخص ،زنده استوجنگ آم
ً
 چهیند که در وشمی روروبههایی تیوضع صا

بر  نطقیم میتصمی، رفتندگمی تصمیم ستبایمیو  ندبودزش ندیده وآمو  اندهوجایی نخ

 .آمدهوجود  بهیت وضع اساس

د جنگ عملی را یاو  اینجا بمانی درباید  وم که تکردمیدم وا به خمن همیشه این تلقین ر 

ن جنگ ایی هاتشاید یکی از خاصی. این به این گستردگی ندیدهوکنکه تا جنگی، بگیری

ن شرایط است؟ من ای باید ببینی که میزان تحملت چقدر وت، فحاشی کنند واین باشد که به ت

ند شده زیاد خرس هایقونباید از تش، یق کنندوتش یک فرمانده را شاید در جنگ. را تجربه کردم

 .کرد توجهبه اصل هدف در جنگ  زیرا باید ؛باشد

مان کشورخاک  های دشمن دروانهدام نیر و  راندن نور یبو  کشورر وثغو  دوهدف ما حفظ حد

و  رسیدیمهم الحمدالله به هدفمان  ختیم کهوسمیو  یمکردمیتالش  شبو  زوما باید ر . بود

 یمکردمیرا در جنگ حفظ  هااین انگیزه بسیاری از. ن راندیموبیر مان کشوردشمن را با خفت از 

 .تالش بیشتر به جنگ ادامه دهیمو  انیم با جدیتوتا بت

ایل و کنیم این است که در اش نوفرامو  نباید از آن غافل شدو  ای که الزم به ذکر استنکته

 عالی رسته ،مقدماتیهای رهود و مبودافسری با تجربه که من  دهلرانو  مهران در منطقهجنگ 

 تجربهو  مبودره دانشگاه جنگ را نیز گذرانده ودو  ر را طی کردهوتکا ،های رنجررهود ،پیاده

 مهران در منطقهست من را توانمیداشتم که  جنگ ظفار در همچنین،و  ائله فارسر در غوحض

 .دهلران یاری نمایدو 

های ارتش ونیر » :فتندگمی نیدم کهشمیها هم بعدو  ابتدای جنگ در همانها خیلی

ی هایگان کهدرصورتی .«ندبودرده وجدی از نظر جنگی نخمحک و  جنگ نداشتندتجربه 

و  افسرانو  دهوهای مختلف شرکت نمرزمایشو  جنگیی هاتنه عملیاواینگ ارتش در زیادی از

 ایگونهاما شرایط به ، بی داشتندوهای بسیار ختجربه ارتش میکارمندان قدیو  اندار جهدر

ش تار  توانمیان نوعن هیچبه و  ندبودشده  گسیخته هم ارتش ازی هایگانکه  بود هردورقم خ
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ارتش . دومقایسه نم 99۳۴حتی ارتش بعد از سالو  99۱۱ابتدای جنگ را با ارتش قبل از سال 

یک در اندوبسیاری دارد تا بتهای نیپشتیباو  تجهیزات، زشوآم، سازماندهی، مایتنیاز به ح

 .عملیات جنگی شرکت نماید

 را بر ودخ یانسانی ونیر و  تتجهیزاحتی پنجاه درصد  شهایطبیعی است ارتشی که یگان

 آمادهو  مسلح کامالً د با ارتشی که توانمین، دنندار  در اختیاراساس سازمان تعریف شده 

با  اتشهم نفر  حال هر چقدر، است تااز بدیهیو  اضحو  این یک اصل. یی نمایدویار ور  باشدمی

ک تانک در ر یوطهمین، نفر مقابله نمایدد در برابر ده تا پانزده توانمینفر ن یک. تجربه باشند

 شکست ختانک برابر ده تا پانزده 
ً
 .ردواهد خودشمن مسلما

مان در مقایسه با تجهیزاتو  هاونیر د که شمییده د میای نظردهاوبرآ ایل جنگ درو ا در

ی بسیار یعن. در مقابل دشمن داشتیمما را  ،به یک یا حتی پانزدهو  به یک نسبت هشت، دشمن

 نتیجه از قبل مشخص خنامتعادل که در چنین شرایطی مسلمو  نابرابر
ً
ن اما آ ؛بوداهد وا

 .ودبه ساخته ویک ک، نامالیماتو  مشکالت در برابر امثال منو  از من ،قبل از جنگهای تجربه

یم که جنگ بودده وعمل نمو  حس کردهو  قبل از انقالب مشکالت را دیدهی هاتعملیا ما در

 .باشدمیی بنشیو  فرازو  تادارای چه نامالیمو  چه مشقاتی دارد

ی رسفا ه اگریابیم کدر می، مترقی جهان را بررسی کنیمهای ارتشترفیعاتی وضعیت  اگر

ما  .خارجی شرکت کرده باشدو  جنگ داخلی واهد به درجه ژنرالی برسد باید در یک یا دوخب

نفراتش بر مبنای و  کردمیغربی را دنبال  یم که همان سیستمکردمیخدمت  یارتش درهم 

م برای رشد کردن در ارتش کردمیمن همیشه حس . ندبوده شدتربیت و  زشول غربی آمواص

شاره که قباًل ا طورهمان زیرا ؛زیاد باشد در جنگتجربیاتم و  ه جنگی داشته باشمجربباید ت

جنگ  میدانو  عملیات یهصحن خوِد  ،دانشگاهی برای یک نظامیو  هیچ دانشکده، دمونم

ید نه باوچگو  دهد انجامباید  د چه کارکنمیفکر  انساننگ است که ج هایمیداندر . نیست

 ؟ز نمایدویگانش را پیر و  را حفظ شنفراتتصمیم بگیرد تا جان 

و  ندبینزش میوکارهای مختلفی را فرماندهان آم زش راهوآمهای در کالس کهدرصورتی

ک فرمانده در شرایط جنگ ی یصحنه اما در ؛یت داردحارجبه دیگران  همیشه نظر استاد

به ر فرمانده تجرزیرا اگ ؛قاطعیت داشته باشدو  ب تصمیم بگیردوخس باید حساو  بحرانی

 دعملیاتش ص، ب هم تصمیم نگیردوخ، قاطع هم نباشد ،علم نداشته باشد، نداشته باشد

جربه تو  اساس دانش منطقی هم برو  البته تصمیمات صحیح. دوشمیدرصد منجر به شکست 
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 ردنب میدان یبرنده هاقاطع در جنگو  با تجربه، فرماندهان با دانش روازاین ،یردگمی رتوص

ک فرمانده ی .فسران کافی نیستنظامی برای ا یا دانشو  البته فقط داشتن تجربه. بودد ناهوخ

 .یا کسب نمایدو  باشد انی نیز باید آمادگی الزم را باید داشتهو نظر ر  از

، افسر نومختلف همچهای طیف ی درانسانهای ونیر  ا دارایای مسلح مهونیر  در ارتش و

طیف دیگر ، ل خدمت هستندور مشغوکارکنان پای عنواِن بهه ک هستیم کارمندو  داردرجه

 بیشترین نیر و است که معم وظیفه طه به کارکنانومرب
ً
شکیل های مسلح را توی نیر انسانی وال

 نامهمانند رزم انفرادی که آئین. ف مشترک استطی وبرای هر د هاآموزش یکسری. هنددمی

 هاآموزشباید این  پایورچه و  وظیفه ها چهوهمه نیر و  (۱. 9۴.ز نامه آئین) ددار  خود راخاص 

 .هم یکسان استبرای همه و  را طی نمایند

های دیمنهای مسلح هستند باید نیازوبندی اصلی نیر انور که استخوبرای کارکنان پای

ه ا فرماندیو  نیاز به فرمانده عملیاتی داریمآیا باید دید . آنان را مشخص کردفرماندهان زشی ومآ

مسائل ین ا میتما به یا از یک افسر انتظار داریم که ؟خواهیممیزشی وماداری؟ فرمانده آ

ها بر مبنای نیازمندی، مدرن دنیاهای ارتش زه درومتخصص باشد؟ امر و  آشنایی داشته

 .دوشمیلیه مشخص وسنجی اانو ر ی هاتتس

از  افراد کامالً و  یرندگمی یسنجانو ر ی هاتتس، ندوارتش ش وارد دهنخوامیکه  از افرادی

های مسلح است به درد یک کار وبه نیر  ورود طلبوکه آیا فردی که دا ندوشمیانی تست و نظر ر 

ی مختلف هاتسط تسوباالخره ت. غیرهو  عملیاتیو  رد کار عملییا به د ؟خوردمی میلع

دمات پشتیبانی خو  میپشتیبانی رز، های رزمیدر رسته ،ندوشمیبندی سنجی افراد رستهانو ر 

 ،حیور  به شرایط توجهطلب با ود که فرد داوشمیمشخص  ورود ابتدای در همانو  غیرهو  رزمی

 ؟بوداهد ومؤثر خ ایرستهدر چه و  حدی استچه  مندی درعالقهو  عقلی، جسمی، علمی، انیو ر 

 .دنمایمیری را طی وضر و  الزمی هاآموزشو  همان ابتدا به آن رسته اختصاص یافته از

( باشد پذیرکریس) پذیر باشداست که خطر این بوخرزمی یک فرمانده  لیهوال ویکی از اص

اندهان یک عده از فرم، ن ما مسلمان هستیموچ. اع مختلف داردوحال این خطرپذیری ان

 و یک عده هم عشق. رایی استوب عاششان مکتزندگیو  عشقو  طلبی دارندحیه شهادتور 

 ،سته اتمام برسانند که ممکن ازی بوپیر و  فقیتوعملیات را با مو  ندواست که بر  نشان ایهعالق

ی مکرر به درجات باال های زیوبا کسب پیر ند کنمیسعی ولی  ؛هم برسندراه به شهادت در این 

ه حیوزیرا ر  ؛دوشبهینه تفاده طیف باید اس واز هر د که ح برسندهای مسلویا نیر و  ارتش
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حیه هم باید کاری مؤثر وبرای همان ر ولی  .است آلیر ایدهودرصد فاکت 11 تا 1۱طلبی شهادت

ی هاآموزشنفرات و  برده مختلف نظامی بهرههای دانشگاهدر  میم نظاواز علو  دهیم انجام

 ،یدهانچنین فرمان. ندوشهید شو  ندوبر  ونه اینکه فقط به عشق شهادت جل، کافی را ببینند

ای بر  آنهاتحت امر  بلکه افراد زیادی ؛ندکنمیه دشمن حمله دشان نیستند که بوفقط خ

ای تیجهنالبته  .نبرد باید نتیجه گرفت میدان لذا از جنگ در. ندور میجنگ  میدانه جنگیدن ب

 4.با کمترین تلفاتو  توجهر ودر خ

فتند گمی و مدندآمینزد من یک عده . امدیده حیهوزیادی را با این ر  من در جنگ افرادی

ن م» :گفتم آنهایم! من در پاسخ به وبش ایم تا فردا شهیدنیت کردهو  نفر هستیم ُنهما 

های دشمن ونفر از نیر  هاسط شما عزیزان صدوت خواهممیمن ، کسی را شهید کنم خواهممین

ای حیهور  اینچنیناگر ، نبرد به شهادت هم برسید میدان درممکن است و  را به هالکت برسانم

تا فردا و  نبرد میدانبه شما را بفرستم  اینکهولی  .در خدمتتان باشمو  لصتان هستمخم، دارید

ی برازش ومآو  این هنر را ندارمو  اره نیستمزیرا من این ک ،خواهممیمن معذرت ، یدوششهید ب

یت امنو  به نفع ارتشو  مکنیفکر را به هم نزدیک  دو طرزباید این ما . اماین کار را هم ندیده

 «.نمائیماستفاده  آنهااز  رکشو

 یکی، فرماندهان داریموجود  انی درو ر ر وفاکت وشدیم که د توجهضیحات موحال با این ت

زی وه پیر بفقط و  ندوز شونبرد پیر  میدانعشق به اینکه در و  که خطر پذیرند یبرای فرماندهان

است برای سن ُح  ترینبزرگانی و صیات ر واین خص، عشق شهادتیکی به و  نداندیشمی

 . راندمان را بدهندو  رساند که بهترین بهرهای مرحلهبه های مسلح که باید ونیر 

                                                                 
تواند زندگی زیردستانش را با ارزش بداند و برای حفظ آن زندگی با ارزش خود نیست چگونه می ای که مراقب. فرمانده4

خواهد زنده بماند و برای عملیات یگانش مؤثر باشد باید بیاموزد ای اگر میتالش کند؟ در میدان رزم هر عنصر رزمنده
 مند باشد تاها بهرهدهد. او باید از بهترین آموزشکس برای او این کار را انجام نمیکه از خودش مراقبت کند چون هیچ

ای باشد که گونهبایست بههمه آتش، به دشمن خود نزدیک شده و او را از پای در آورد و حرکاتش میبتواند در زیر آن 
 خوبی انجام دهد تا پیروزی نصیب مجموعه یگانش شود. کاماًل مراقب خودش بوده و مأموریتش را به

جودشان در هر عملیاتی چقدر مهم ها تفهیم نمایند که وبایست به نفرات خود بدهند و به آنها را فرماندهان میاین آموزش
و حیاتی است. لذا میدان جنگ دشوارترین امتحان برای فرماندهان است که فرماندهان بسیاری در آن امتحان مردود 

کند ویسند؛ زیرا سؤاالت هر لحظه و در هر عملیاتی کاماًل فرق میتوانند از روی دست هم بنگاه نمیها هیچشوند. آنمی
یابد. برای همین است که بعضی از فرماندهان در تاریخ به واسطه عملکرد چون شرایط میدان نبرد در هر لحظه تغییر می

داشتنی خواهند های جنگ در ُکنج دل زیردستان و مردم کشورشان تا ابد دوست هایشان در میداننظیر و پیروزیبی
 ماند. نویسنده
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 .ص این کار را داشته باشیمومخصهای رهوید دکارایی باو  ن به بهترین راندمانرای رسیدب

 که بههم انی کس، اندار درجهچه و  چه برای افسران ...و رنجر، ریوتکا، های مقدماتیرهود

 مدتتاهوکهای رهود. را طی کنند هاآموزشنه ویابند الزم است اینگمی تصاصخا میی رزهاواحد

 رزم تن به تنو  رزم در جنگل، هستانورزم در ک، ره ضد چریکون دوی همچهایرهود. درازمدتو 

 حتی ،ندده ارتقارا  پایوران دار درجهو  افسرانو  رزمی فرماندهان یحیهوند ر توانمی هارهواین د ...و

 باید، ابردوه، روتکا، پیادههای مثل تیپ، ندوشمیهای عملیاتی واحد وارد که یانسرباز 
ً
 حتما

 .ه استبود اینچنین قبالً ره چتربازی را طی کنند که در ارتش ودو  هارهود اینگونه

 ااعتماد به نفس نفرات ر ، یژهوو  های رزمیگشتیو  چتربازی، ریوتکاهای رهوزش در دوآم

ه حیور و  هددمیارتقا ، انددهوکه طی نمیی هاآموزش واسطۀبهآنان را  یخطرپذیرو  بردمیباال 

 دشانوخ یتمأموربی وخ ونحبه و  خطرپذیر شده، در هنگام خطرکه  ندر وآمیدست  به خاصی

 یروکو  لجنگو  در صحرابا تمرینات عملی  آنان هایتمامی آموزشزیرا  ،هنددمی انجاما ر 

 .پذیردمی تروص

ابتدا دشمن را در ظفار . مواعزام ش عمان کشوردر  یگانم به ظفار با اینکهمن قبل از 

 وحدو  شناسایی شده قبل ازکه  آبادخرمط ارتفاعات وهای بلدر جنگل، شناختیم
ً
ط ایشر  دا

. دیمتمرین کر  زور  99مدت و  شدیمعزام ا، ر داشتجنگی ظفا ییکسانی را با منطقه

های جنگی لهوا گلب، یمکردمی رنبُ هلی. ادیمدمی انجامی را واقع عملیاتی هانتمری

، یمساختمیسنگرهای مختلفی . یمکردمیی وجنگی پیشر های لهوگل زیرو  تیراندازی

 و  را احداث ...و یبزشاخ هایرسنگ، های ال شکلر سنگ
ً
تمرین  روزشبانه صورِت بهمرتبا

ان را میتمأمورانیم در منطقه جنگی وادیم تا بتدمی انجامتمرینات را  این میتما. یمکردمی

 .تلفات کمتری داشته باشیمو  انجام خوبیبه

اده د انجامتمریناتی که و  عملیی هاآموزششدیم نفرات با  ظفارمنطقه جنگی  وارد وقتی

تمرینات  نوچ ندبودن ایچشم بسته سربازان .ه کار باید بکنندچتند انسدمی خوبیبهند بود

ر برای یک عنصزش وآم بنابراین،. بودلی برایمان مفید یخ، یمبودداده  انجامرا که  برنهلی

ای اقدامات بر  این میتما ،وظیفه هم برای پایورهم برای نفرات ، رکن اساسی استرزمنده یک 

 .بسپاریم رداناین است که کار را به کا

 جربهتو  زشواز نظر آمو  لورد قبوانی مو ر و  حیور  از نظر که بسپاریم فرماندهی را به افسرانی

و  اندشونبرد خ میداندرصد در  یک چنین کسانی صد. هم در سطح مناسبی قرار داشته باشند
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رای سنگ محکی ب هاویژگی این. نبرد هستند میدانز وپیر و  بوداهند وفق خویگانشان م

 .کنترل نمایندو  جنگ هدایت یشان را در صحنهد نفراتنانود تا بتوشمیب وان محسفرمانده

و  آتشو  له هستوگل، ندنکنمیا پخش وحل در جنگ :یندوگمی که هال قدیمیوبه ق

. ددارن خود راهر کدام شرایط خاص  آنهابرای مقابله با ط به جنگ که ومشکالت مربو  مسائل

ر ما کا» :گفت وا «.کار ما بسیار سخت است» ی از پزشکان متخصص گفتم:یک ز بهویک ر 

دکتر شما یک عمل جراحی دارید مثل یک »: گفتم وبه ا «.تر از کار شماستپزشکان مشکل

چند ، شیوهتخصص بیم دویک یا ، دریون بیاواز شکم بیمار بیر  هیدخوامی عمل آپاندیس که

 «.لی آخراو  ندکنمیاتاق عمل را برایتان آماده هم  ایعده. دارید دستیار همو  نفر انترم

باید سالم و  ستجایی که پر از آتش ا، دل دشمن یوبرم تمی را انساناما من ده هزار نفر 

ر اگ، اگر من درست عمل کنم. باردمی لهوزمین گلو  از آسمان کهدرصورتی ،مگردانهمه را باز 

قصد م نفراتم را سالم به متوانمی، صحیح باشد هایمزیریطرحاگر تمام ، ست اندیشیده باشمر د

، مقفه دار وکار بیو  تحلیلو  تجزیه هاماهو  تجربه، یا هدف برسانم که برای این کار نیاز به دانش

 ه بهفقیت برای همومو  را به هدف برسانم هاانسانانم این ومن تخصصم باید این باشد که بت

را زنده  آنانو  را نجات بدهم آنانجان  نهایتدر  ،را شیرین کنم اآنهکام همه و  رمودست بیا

 ،یدکنیماطرافیانش را شیرین و  نفر کام یک، ریدوآمی یک آپاندیس را در وقتی شما. مگردانباز 

 .همدمینجات  من جان هزاران نفر راولی 

 مسئواقع فرماندهی
ً
و  زیهل تجه یک فرمانده در حاهمیشو  شیرینی استو  لیت سنگینوا

مرتب  بویک فرمانده خ. کمترین تلفات را بدهدو  زی دست یابدوتا به پیر  باشدمییل تحل

ش زود مگر اینکه آموشمیآن هم میسر نو  منطقه نبرد استیت وضع تحلیلو  تجزیهدرحال 

دش ویعنی خ، ی باشدب باید یک متخصص اطالعاتویک فرمانده خ. با تجربه باشدو  دیده

و  ا تجزیهدش ر وی خونیر ، تحلیل کندو  اند دشمن را تجزیهوتدش بوخ ،بر کندخ اند تفسیروبت

های ور نیو  خودیهای ونیر های فضع و هااناییوت، تحلیل کندو  شرایط را تجزیه، تحلیل کند

 .هر کدام را بر عملیات مشخص نماید تأثیرو  دشمن را برشمارد

بی وشکر خد فرمانده تیپ یا لتوانمین ،باشد زش ندیدهوآم اگر در دانشگاه جنگ روازاین

 به ذهنش  میدانها در تحلیلو  این تجزیه. باشد
ً
 مبرای یک لحظه تصمیو  یدآمیجنگ دقیقا

در دانشکده یت وضع رد یکوبرآو  تحلیلو  ممکن است یک فرمانده در تجزیه. یردگمی

 ؛دکشمی لواند که سه ماه طوس بخدر زش ده جلسهوآم در حین( سوداف) ستادو  فرماندهی
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 لذا باید تصمیم، آیدثانیه به ذهن فرماندهی می ود در ظرف، آن سه ماه، جنگ یدر صحنهولی 

. ا نجات دهدنفراتش ر و  به اهدافش دست یافتهتاکتیکی تا و  منطقی، لیوصا میتصمی، بگیرد

 نیاز به آواقع این تصمیمات
ً
زش ومآ میی مختلف رزهایگاندر تجربه چند دهه دارد که و  زشوما

 .دنبینمی هایشورا نیر  آنهارزم اثر عملی  میداندر  سپس، تمرین کرده، دیده

ای صلهوح همراه با ،خواهدمیجنگ علم بسیاری  میدانفرماندهی کردن در  بنابراین،

 ش ثبترکشوبرای همیشه در تاریخ  وزیرا عملکرد ا ؛ر نام یک فرماندهوشجاعتی درخو  نیااپبی

است اینج( شکستیا  زیوپیر ) ندوشمیمتأثر  واز تصمیمات ا تمامی مردمو  اهد شدوضبط خو 

 .که فرماندهی خیلی مهم است

بعد از خدمتم در ارتش از لحاظ شرایط محیطی  دورانفرماندهی من در  دوران ترینسخت

رف زیرا کسی ح ؛تنظمی نداشو  که ارتش انسجام بودایل جنگ تحمیلی و ادر  زی انقالبوپیر 

 به نامد افسری ور مییادم ن. ردندکنمیراتشان را اجرا ودست و اددمیش نوفرماندهان را گ

منی جنتلو  بسیار افسر متدین، ند رحمتش کندولی با درجه سرهنگی داشتیم که خداورس

نفرات برای همه  خواهیممیز وامر » سربازان گفت:و  اندار درجهز بعد از انقالب به ویک ر ، بود

عار ش هایگاننفرات  «م!کنمیبیایید من هم کمکتان » به نفرات گفت: .«غذا درست کنیم

 ر آند دیمت به گاری! آیا آن فرماندهبنمی ،لی اگر ما را ببری بیگاریورس، لیورس، ادنددمی

را  هاآنزش دهد تا وبه نفراتش آم بودقادر  ایفرماندهست فرماندهی کند؟ آیا توانمیحاکم  و  ج

 جنگ مهیا نماید؟ برای

ی یتنهادم به وهستم که باید همه کارها را خ ایفرماندهم من یک کردمیقات حس وبعضی ا

 واقع غیره کهو  رزم میدانعملیات در ، پشتیبانی ط بهوکارهای مرب اعم از. دهم انجام
ً
ر وآعذاب ا

 «.بودزها برای ارتش ور  ترینسیاه هازوآن ر » گفت: توانمی. بود
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در . مبود آبادخرم پیاده ۱۴تیپبا  در شرایطی بسیار سخت مهرانیک سال تمام در منطقه 

 صورِت به و مبودتکلیف کاره هستی؟ بال هچ وی زمینی به من نگفت که تور آن مدت کسی از نی

  .مکردمیاداره و  هدایت، را کنترل هایگانش وجخود

 
 بهرام، سنگ، ارتفاعات سپتونعباس، دشت99۳۴سال 

 

 و  میوتر تمایل داشتند که یک افسر ببیش آبادخرمپیاده  ۱۴نفرات تیپ
ُ
 عنواِن به زبان رل

فرات نولی  ؛بود سوممر  نیزارتش ی هایگانع در دیگر و ضواین م. ب گرددوتیپ منصفرمانده 

م به من احتراو  ت داشتندسومن را د، بردباری که داشتمو  حلم خاطرِ  به آبادپیاده خرم ۱۴تیپ

ی تیپ در آن هایگانآمادگی رزمی  اشنتیجهکه  ل داشتندومن را قبو  ندبودخاصی قائل 

ف یتکل) تمدانسمیدم تکلیف وبرای خولی  ؛مبودمن فرمانده رسمی ن هرچند. بود شرایط
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، ممردم مفید باشو  ارتشو  مکشور انم برای وم بتبود یک فرمانده تکلیفی .(نظامیو  شرعی

 .ی نجات دهمشرایط بحراندر را  تیپی هایگانو  قهطمردم من انموبت
ط بهتری شرایدر  هایگانو  های ما تثبیت شدوجنگ به نفع نیر  هایمیدانرفته شرایط رفته

یم ودبای رسیده رحلهبه م. بودداده  انجام فق را هم ارتشویات مچندین عملو  ندبودقرار گرفته 
ان مکشورک های دشمن در خاوانهدام نیر و  ن راندنوی دشمن در فکر بیر وپیشر  که بعد از سد

بر  مسلح هایوباالی نیر های فرماندهان ردهو  النو مسئاراده و  ندبودستادها فعال شده . یمبود
انند ورا به سطحی برسانند تا بت آنها میاز نظر آمادگی رزو  مانرا تجدید ساز هایگان بوداین 

 .بی را اجرا نمایندوی آفندی خهاتعملیا
شرایط  در زوتیپ هر ر ی هایگانو  ماده کردیمآو  ی تیپ را تجدید سازمانهایگانا هم م

که م یدیدمیو  نیدیمشمی آینده ص عملیاتوخص را درهایی تصحب. رفتندگمی بهتری قرار
در . ندکردمیرا  خودمقدماتی های ریزیطرح هایگانو  هدخانه متمرکز شدوغرب ر  ها درتالش
زیرا منطقه را کاماًل  ؛دادم انجام آیندهبی را برای عملیات وبسیار خهای راستا طرح همین

های راه. شتمبی داواطالعات خ آنهاگسترش  نحوهو  دشمنی هایگاناز و  مبودده سایی کر شنا
 .مبودده ورا نیز کاماًل بررسی نم دشمنزدن به ضربهو  ذوفن

 991گردانفرمانده  عنواِن بهرا  وکه من ا بودارگاه تیپ قر  هانوفرمانده گر  ان نقدیو سر 
 المبینحفتآینده که بعد به نام عملیات  انیم در عملیاتوتا بت ب کردمومنصو  پیاده تعیین

 برایرا  هایششناساییو  تمامی تالش دادم یتمأمور وبه او  یموش واقع مؤثر ،نامگذاری شد
های توپخانهو  عباسزاده ماما، دادم یتمأموردیگر هم  گردانه یک ب. دهد انجامعملیات 

 روا حضت نیافتم فیقوت( المبینفتح) برای آن عملیات بزرگ متأسفانه. دهدر دشمن را هدف قرا
 آبادپیاده خرم ۱۴تیپفرمانده  عنواِن بهکالنتری را رضا حسنسرهنگ جناب زیرا  ؛داشته باشم

 آنها ود هرعیین کردند که ت خودن ومعا عنواِن به ند راوبیران ایشان هم سرهنگ اسکندرو  معرفی
 
ُ
 .ندبود آبادرمخاهل و  رل

الله و شهادت فرماندهان و رئیس ستاد مشترک ارتش امیر ولی بعد از شکست حصر آبادان
ی جای زمینی تعویض شدند و بهز سمت فرماندهی نیروا علی ظهیرنژادتیمسار قاسم فالحی

عنواِن فرماندهی نزاجا تعیین هب 1/۱/99۳۴ تاریخاز  صیادشیرازیایشان جناب سرهنگ علی 
 و منصوب شدند.

به اتمام  ون خدمتم ر وفکر کردم چ. ندداد ی زمینی قرارواختیار نیر  من را در 99۳۴در پاییز 

. موش هبازنشست بایدو  ماداده انجامیفم را دیگر تکل موشمیم نزدیک سال خدمت به سیو  است
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 الله صالحیءسرلشکر عطا) الله صالحیءان عطاو سر جناب و  ی زمینی رفتموستاد نیر به 

ی هخوامینظرت چیست؟  شما، من پرسید از (اسالمی ایرانری وارتش جمه سابقفرمانده 

 خدمت کنی یا نه؟و  بمانی ارتش در

ایشان  «.امدهآم ی زمینیوستاد نیر ر به وبنا به دستو  مکردمیم خدمت که داشت من» گفتم:

سرهنگ علی جناب ی زمینی ونیر  ینزد فرمانده بازنشستگی من را تقاضای گزارش

 بعد از، دببین مراو  بمانداست  تکلیف شرعی :بودشته وه من نایشان زیر نام. برد صیادشیرازی

ی با هواخمین وت، ددنوایشان به من فرم، رفتم ایشان نزد، ی زمینیونیر  یفرمانده رودستابالغ 

 ظیفهو امانج در منطقه مهران آبادخرم پیاده ۱۴تیپدر عرض کردم من داشتم  من کار کنی؟

 پیاده ارومیه ۳۴لشکرم به هخوامی» :گفت. زمینیی وستاد نیر  دید بیاوشما فرم، مکردمی

 .«دیوبر 

 1121سال دومنیمه  در پیاده ارومیه 36لشکربه  انتقال

 یی زمینوفرماندهی نیر  صیادشیرازیعلی  سرهنگجناب  ،دمواشاره نم قبالً که  طورهمان

 هایهمکاریو  ایبی در آن منطقه داشتهوعملکرد خو  ایهبود هوپا در قبالً  وت: »به من گفت

  «د.ایسپاه داشتههای ی هم با بچهمؤثرو  نزدیک

 ص آزادسازیودرخص( ره) تاریخی حضرت امامکه بعد از فرمان  بودعملیاتی ایشان ر ومنظ

ه اعزام شده وبه پا آبادخرمپیاده  ۱۴تیپاز  گردانمن هم با یک و  ندبودده وصادر نم هوپاشهر 

پیاده  ۳۴لشکربه  وبر » :هایش به من گفتندی زمینی در ادامه صحبتونیر  یفرمانده. مبود

 .منتقل کردند پیاده ارومیه ۳۴لشکرایشان من را به و  ل کردموقبمن  .«ارومیه

فرمانده دم را به وزمینی خ یونیر  یرماندهر فومن هم در اجرای دستو  بود 99۳۴پاییز سال 

 م تا ایشانبودر زی را در لشکوچند ر . دموی معرفی نمجناب سرهنگ امیر، پیاده ارومیه ۳۴لشکر

هم در شرایط حی واز نظر ر و  قصد بازنشستگی دارد پیرانشهر 9تیپن فرمانده وچ: »گفتند

 . موه آنجا بر ب وقت قرار شد در اسرعو  ل کردموقب «.دیوم به آنجا بر هخوامی، مناسبی قرار ندارد

 وقتی این است که، ایمری نمویادآم در آن زمان از شرایط زندگی دانممیالزم عی که وضوم

 ونیر  یماندهفرو  مبودرفته  ی زمینیوین تکلیف خدمتی به ستاد نیر برای تعی آبادخرمکه من از 

ام ادهوخان، موبر  پیاده ارومیه ۳۴لشکرر دادند به وه من دستب صیادشیرازی جناب سرهنگ علی

ما  تکلیف ،میهوی ار ور میکه داری  وت: »من گفته همسرم ب. ندبود ساکن آبادخرم آبادبدر در 

 یم!ور کجا ب !تهران :فتگ «!تهران وبر و  کشی کناسبابو  ررا بردا هابچه وت»گفتم:  «چیست؟
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 فتم:گ «من اجاره کنم!» گفت:« ی!کنمییک جایی را اجاره »تم: یم؟ گفوبر باید کدام خانه به 

 «.یدرا اجاره کن ایخانهیک دت وخو  من کمک کنه ب. اشکال ندارد، بله»

 عواق .سپردم همسرم ام را بهادهوخاناداره لیت وهمه مسئو  رفتم میهوبه ار  زور  من فردای آن
ً
ا

حدی برای آن  توانمیکه ن مهم است قدرآن خدمت آنان در ارتش نقش همسر نظامیان در

رای من ب: »آن شرایط گفت در به من وا، ن همسرم هستمومدی شخصی در زندگی .دوتعیین نم

 و توجهتمام  وتولی  ،مکنمیرا  هامعلمی بچه، مکنمیپرستاری ، مکنمیری هایت مادبچه

 مردگار ونزد پر . را بدهم ندواب خداوم جتوانمیزیرا فردای قیامت من ن ؛است به جنگ باشدوح

 همه این وت: »گفتم وبه ا «.دوجهاد نر و  هرم به جنگویم که من باعث شدم شوم بگتوانمین

 «.پس من رفتم، یدانمیبهتر را مسائل شرعی 

پرسیدم  واز او  تلفن کردم همسرم مدتی بعد به خانه پدر، رفتم من به پیرانشهر اینکهاز  بعد

ه انستوتو  مبود ز که در پیرانشهرور  ۱۱بعد از  د یا نه؟انرفتهگ ایکار کردند؟ آیا خانهه چ هابچه

اک پ ضد انقالبز عناصر را ا پادگاناف متر اطر وکیل دهو  کنیم پاکسازیرا  عمرانه حاجم جادیبود

ای که همسرم اجاره کرده ن را به خانهمو  برادر همسرم آمد .رفتممرخصی  زی را بهوچند ر ، کنیم

امثال من برای دفاع از حریم و  در چنین شرایطی من «.ات اینجاستخانه» :گفتو  برد بود

 .یممان باشکشور یزعزمردم و  کشوررا سپری کردیم تا باعث سرافرازی  یزهای سختومان ر کشور

 ؛شاید بسیاری از افراد در جامعه باشند که درک چنین مسائلی برایشان قابل هضم نباشد

میان به نظا همسر تسلط. یمبود روروبهبا چنین مشکالتی  دورانکه ما در آن  بودیتی واقعولی 

را  هاآنپریشانی و  دشمیدی آنان وباعث خشن، ارشانرفتو  نگی شخصیتوچگو  زندگی روام

 نهاآ ضمن اینکه. ندساختمیپدیدار  آنهایک شادمانی نسبی را در چهره و  ادنددمیتقلیل 

های با قناعت هزینه، ندکردمیق کمی که همسرانشان دریافت وند با حقکردمیسعی 

  .ندودر این زمینه هم نش آنهارانی مدیریت نمایند تا باعث نگ ایبه گونهشان را زندگی

د که انهشم ویکی تکلیفی که همسرم بر دو  در جنگ داشتم یکی شرعیتکلیف  ومن د

، مکنمیمن کنیزی فرزندانت را  بودبه من گفته  وا. بودق اصلی من در جنگ ومش عنواِن به

 مرا بده اب خداوج متوانمین من نوچ. یدشما به جنگ برس، مکنمیرا  آنها میمعلو  پرستاری

 . موبر  جبهه ستم بهانوهمسرم نت به خاطرِ یی وه بگک

ای همسایه، نت داشتیموسک آراخیابان جهان در آباد تهرانسفومنطقه یکه در  زمانی

 نزدیک غربشمال  ر در منطقه عملیاتیوحض واسطۀبهدر آن زمان من ، بودداشتیم مسیحی 



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   011

 

منطقه  زا وقتی .ی نداشتمفرزندانم آنچنان خبرو  از همسرو  مبودکه به خانه نرفته  بودز ور  ۱۱به 

 ،۴1:۴۴د وحددرساعت ، ام رسیدمبه خانهو  افتادمراه  به، به مرخصی اعزام شدم پیرانشهر

ن زن را ای وت: »گفت «چرا؟» :گفتم «قاتلی! وت»به من گفت: و  سریع آمدما همسایه ، بودصبح 

 تدافیا یک شیشه از دست همسرم میوگ «اری؟ند آنهاخبری هم از و  ایگذاشته تنها هابا بچه

رژانس همسرم را به بیمارستان وا، زندمیرژانس زنگ وخانم همسایه به ا. دکنمی دومرا مص واو 

 آنهااز و  برددش میوفرزندانم را به خانه خ که بود مسیحیما هم همسایه ، دکنمیمنتقل 

 دکنمیتقاضا از خانم همسایه ولی  ؛خوردمیبخیه چندین  دست همسرم. دکنمینگهداری 

زی هرم چیواگر یک کالم به ش بودگفته  اطالع ندهید! وبه او  نگوییدکه به همسرم چیزی 

ایثاری را از همسرم و  من یک چنین فداکاری وقتی .بوداهم وید من از شما راضی نخئوبگ

ر البته بیشت. یدمگجنمیم وطن م برایدوجوو  انوتمام تبا و  نیتص وباید با خل ،یدمدمی

به  هاند که در جبههبود آنهازیرا  ،ندبود اینچنینجنگ های همسران رزمندگان در جبهه

  .شان دفاع کنندکشور ده از حریم وخاطری آس با آنهاادند تا دمیهرانشان آرامش وش

 ،۴۳: 9۴هم ساعت  باریک. اددمی ارتقاری را در رزمندگان وآحیه رزموردها ر وبرخ اینگونه

صدای همسرم با پسر ، درب خانه را باز کردم. ممدآمیبه خانه از منطقه زمانی که شب نیمه

ل تدریس درس ریاضی به پسرم وقع شب مشغوهمسرم آن مو  ندبودبیدار  آنها. را شنیدمبزرگم 

 خواهینمیمگر صبح » به پسرم گفتم: «اید!ابیدهوز نخوقع شب هنور این موچط»گفتم: . بود

اید ب کهدرصورتیشده  هجده اشریاضی نمره، نه»گفت: ، بودهمسرم دبیر  !«یوسه بر به مدر 

مشاهده کردم که همسرم چه زحماتی را و  متعجب شدم «.دوبش بیستباید و  دشمی بیست

، ندودبرسیه ودر دانشگاه نه ب هایمکدام از بچههیچ الحمدالله. دوشمیبرای فرزندانم متحمل 

 . ل شدندوقب لتی تهرانودهای در دانشگاه آنهاهمه . اینه سهمیه

مهندسی و  سراسری روکنک ۳۴۴ی نفر دوم، شد صنعتو  دانشگاه علم دوملم نفر وفرزند ا

م هخوامی. دومهرش هم نفر وش، ل شریف شدوا ی هم که نفرسوم. ل شدوقب عمران تهران

الد و ند هم به ما اواز آن طرف خدا، یمکنمیهمسرم از این طرف داریم ایثار و  اگر من یموبگ

درجه  چندینحال اگر . چقدر خدا را شکر کنیم کم است ما هر. هددمیسالم و  صالح

چه معتاد داشتم به  یاو  ناصالحیک بچه خدای ناکرده من و  من باشدهای شوی دور  مینظا

 .خوردمیدیگر به درد من ن ،ادنددمیلک به من ر تا مُ هزا؟ خوردمیدرد من 
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ایثار همسرم و  فداکاری همچنین،و  مشقات جبههو  هارنج، هاسختینتیجه تحمل  اینها

ت م خدمکشور مردم و  مکشور انم به وتا بهتر بت بودحی برای من ایجاد کرده وکه آرامش ر  بود

 .عمل کرده باشمدم وخ و خدمتی شرعی ظایفو به از طرفی،و  کنم

 عاشق ارتش واقع من ع دیگر این است کهو ضوم
ً
غی هم ندارم در این ودر ، هستمو  هبودا

ع و دکی یک نواز کو  بوداین در ژن من و  مبودعاشق فرماندهی . می هم نداردولز ، یموزمینه بگ

، مب مقام داشتنکرده ُح  خدای اینکهنه  ،مکردمیرا حس  آنو  بودم وجود ذات مدیریتی در

ر جهت با آرامشی که همسرم برای من ایجاد کرده ه به. مبودگری عاشق نظامی، دواشتباه نش

 .دم ادامه دهموبه خدمت خ غربشمال  منطقه درو  پیاده ارومیه ۳۴لشکردر  توانستم بود

 پیاده ارومیه 28لشکر یپادگانگسترش 

 ایران یل ارتش جدیدر پیاده از زمان تشکیک لشک، ی در زمان صلحپادگانسترش از لحاظ گ

 ه برواین منطقه عال .ر داشتآذربایجان غربی استقرا استاندر  گذشته ژیم سلطنتیدر زمان ر

ه بهای خاصی نسبت ویژگی نیز دارای ایراناز نظر بافت اجتماعی داخل  ،مرزی ویژه قعیتوم

 و ام این منطقهوخاص اقهای ویژگی علله م که بور شوآباید یاد. باشدمی ایرانمناطق  سایر

 ریه دروشرق س تا شمال ایران غربشمال  که از علل محیطی منطقه کردستانه ب همچنین،

عی سابقه قط رد از نظرکُ ل یقباو  امواق، ریه گسترش داردوسو  عراق، یهترک، ایران کشورچهار 

ر پراکنده ومذک کشوردر مناطقی از چهار  ی هستند کهایرانام واق تریناصیل تاریخی جزء

 این .اندبودهرا شاهد هایی آرامینا خودنی ول سالیان متمادی در مناطق مسکودر طو  اندشده

 .حاضر ادامه داشته است تا عصر هاناآرامی

، ی آذربایجان شرقیهااستانده داخلی هم با ومحد آذربایجان غربی در استان از طرفی،

، کتر مملوبرای حفظ ثغ ایرانلت مرکزی وبدین جهت د. زنجان فصل مشترک داردو  کردستان

نظامی به استعداد مناسبی های واحد ارهوهم، آرام سازی داخلیو  غرب شمال امنیت مرزهای

لشکر  ود ،ایراندر زمان رژیم سلطنتی ین اساس بر هم. ده استورا در آن منطقه مستقر نم

 غربی گسترشآذربایجان و  ی کردستانهااستاندر  ایرانهای سازمان یافته ر پیاده از لشک

 استان در پیاده ارومیه ۳۴لشکرو  کردستان استان در سنندجپیاده  ۳۱لشکری داشتند. پادگان

 . ندبوداستقرار یافته ایجان غربی آذرب

 رکه قرارگاه لشک بودغربی بدین شکل آذربایجان  در پیاده ارومیه ۳۴لشکری پادگانگسترش 

پیاده  ۳تیپ، پیرانشهر پادگانپیاده در  9تیپ، میهوشهر ار  پادگاندر آن  یهایگانتعدادی از و 
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 یز درچکی نوی کهاپادگانالبته . ندبودمستقر  مهاباد پادگانپیاده در  9تیپو  سلماس پادگاندر 

 یی ازهایگانی پادگان نیازهای حسب د داشتند که بروجو وماکو  یوخ، جلدیان، هوپس، شچیوق

ی همان پادگانمرکز اصلی  چهارولی  ،نددشمیمستقر  آنهایا ژاندارمری در ارتش های واحد

 به تهدید احتمالی خارجی در توجه ند که بابود پیرانشهرو  مهاباد، سلماس، میهوشهرهای ار 

 .ندبوداربیل گسترده شده  - زودانو ر  - پیرانشهر، مهاباد - میهور ا میور عموالی محوح

 تهاجمرد ورا م ایران سرزمین 99۱1ر وشهری 99عراق در بعثی های ارتش وکه نیر  هنگامی

اما  .که بیان شد بودهمان ترتیبی ه ب ایران پیاده ارومیه ۳۴لشکری پادگانگسترش ، قرار دادند

عماًل تمام ، هاناآرامیعلت شرایط داخلی منطقه از نظر ه می بزی انقالب اسالوپس از پیر 

 هاامنیت در جاده هازوآن ر . ندشد داخلی درگیر ضد انقالب با پیاده ارومیه ۳۴لشکرعناصر 

ه انی بو آسیب فرا ،هابا ناامن کردن جاده ضد انقالبو  اشرارو  بودارد مهم اجتماعی ویکی از م

بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی سعی در ناامن  ضد انقالب .زدندنیت کل منطقه میام

 های فرعی در منطقه را داشت.و جاده های اصلیکردن و گاهی مسدود نمودن جاده

 . ارددوجود  به شرح زیر میهوار  شهرستاناصالتی به وآذربایجان غربی شش راه م استاندر  

 .میهوار  – جاده سلماس - 9 

 .میهوار  – جاده مهاباد - ۳

 .میهوار  –وجاده سر  - 9

 .میهوار  – جاده پیرانشهر - ۴

 .میهوار  – یهوجاده اشن - ۱

جان آذربای استانآذربایجان غربی را به مرکز  استانبزرگراه شهید کالنتری که مرکز  - ۳

 مشکالتی که در برقراری به علتاما  ؛باشدمی وصولی ترین راهنزدیکو  دکنمیصل و شرقی

سط وها تودر وخو  مسافرین، چکی از مسیر دریاچهودارد در قسمت ک میهوی دریاچه ار وپل ر 

 .دوشمیجا ر جابهوشنا

ر د اسالمی بانقالپیروزی بعد از  ایران میی نظاهاپادگانبه  ضد انقالب تهاجملین وا

 ،بود 99۱۱ل اسفندودر ا پیاده ارومیه ۳۴لشکر 9تیپ پادگانبه  در مهاباد، غربشمال  منطقه

فراد ا وسیلۀبهانی و خسارات فراو  گرفت انجام میاسال زی انقالبود از پیر ز بعور  تهفیعنی 

ین نگسو  تجهیزات سبکو  وسایل مقداری از تهاجمدر پی آن . گردید وارد پادگانمهاجم به آن 

 .را اشغال کرد پادگان ضد انقالبهم بعد  ،به غارت برده شدسط مهاجمان وت پادگانآن 
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ای هوا اینکه نیر د خارجی نداشت توجوو  بودفقط نامی باقی مانده  اباداز تیپ مه هاتمد

و  گرفتندپس  ضد انقالبرا از دست  مهاباد پادگان 99۱۱در سال طی عملیاتی  لشکر

ان اندهفرم. قر شدندتمس پادگاندر و  ی زمینی ارتش به مهاباد اعزامونیر  ی ازی مختلفهایگان

و  ندودببسیار حساس سازماندهی تیپ و  زینسبت به بازسا ی زمینیومختلف در نیر های رده

 هدوبار ی تیپ را هایگان، گرفت انجامزمینی ی وی نیر هایگانسطح  که درهایی با تعدیل

 4.دتشکیل دادن

                                                                 
در قسمتی از مصاحبه خود از اشغال و غارت  یکی از فرماندهان اسبق پادگان مهاباد النسب. سرهنگ محمدعلی شریف4

کامل  گر تعلیماتهای سلطهدرتکه تحت نفوذ ق هاپادگان اینچنین گفته است: مقارن پیروزی انقالب، رهبران گروهک
ها محاصره دیده بودند، به میدان آمدند و جمعی از افراد ناآگاه را با خود همراه ساختند که نخستین اقدام عملی آن

های ارتش به دلیل ضربات وارده از جانب دوست و ها بود. در این زمان پادگانها و غارت اسلحه و مهمات آنپادگان
های سیاسی مهاباد روز اول پیروزی جود نداشت. گروهنگرفته بودند و نیرویی برای اعمال قدرت ودشمن هنوز قوام 

ِف طرهای واهی و جار و جنجال علیه موجودیت ارتش، پادگان را به محاصره در آوردند و با آنکه تیری بهبهانهانقالب با 
 دادرسی کردند.مردم شلیک نشده بود، با مظلوم نمایی از دولت موقت درخواست 

دانست مقصود آنان چیست، هیئتی را متشکل از آقایان دولت بازرگان که در آن وقت با هزاران مشکل مواجه بود و می
 های مردم را تادکتر اردالن، داریوش فروهر، مهندس صباغیان و مهندس سحابی برای مدیریت بحران و اینکه خواسته

 کند. اعزام می ادتشکیل مجلس به تعویق اندازد، به مهاب
اکنون مگوید: ما هجای تشکر و خوش آمدگویی با تهدید به آنان میدر نخستین مذاکره با هیئت اعزامی به دکتر قاسملو
 گیرد.رنه منطقه آتش میخواهیم آن را به رسمیت بشناسد وگخودمختاری داریم، فقط از دولت می در کردستان

آورند که پادگان را به شورای شهر تحویل بده و جان به سالمت فشار می فرمانده پادگان مهاباد وقتی به سرتیپ پزشکپور
ز نیمه ا یپ پزشکپورکنم. سرتدهد و سرم هم برود به کشورم خیانت نمیای به من نمیگوید: ارتش چنین اجازهببر می

سربازان خود را برای حراست از هست و نیست پادگان در ارتفاعات مهاباد مستقر کرده بود.  هاماه تا آغاز نا آرامیبهمن
یابند و در میشوند رو میای به پادگان با دفاع جانانه سربازان او روبهمهاجمان بعد از سقوط شهربانی و ژاندارمری در حمله

 گیرند. رسند. بنابراین، تصمیم به ترور او میکه از این راه به مقصود نمی
روانی  و جنگ هاکه سربازان مدافع پادگان در این چند روز محاصره زیر رگبار دشنامماه درحالیروز واقعه یعنی یکم اسفند

ها در و سران گروهک نده پادگان سرتیپ پزشکپورکند بین فرمامهاجمین فرسوده شده بودند، ستون پنجم شایعه می
نیت برای صلح و تجدید میثاق به پادگان بیایند. باالخره فرمانده شهر توافق حاصل شده و قرار است به اتفاق هیئت ُحسن

کاران دستگیر و زندانی تها و امربر خود ترور و جمعی از افسران انقالبی توسط خیانتیپ توسط سرباز عامل گروهک
 شوند.می

قالب و های ضد انجانشین فرمانده پادگان نیز دستگیر و به زندان افتاده و در این اثنا گروه سرهنگ مرتضی سررشته
شود با تعجب رو میبهنیت وقتی با آن فاجعه روکنند. هیئت ُحسنریزند و پادگان را اشغال میافراد مسلح به پادگان می

گویند و افراد نظامی و حالت قهر ترک می را به کار ُکرد مهابادهای خیانتو آزردگی خاطر از حیله و تزویر سران گروهک
شوند و سالح و تجهیزات و دارایی پادگان ظرف چند های خسته و اندوهگین راهی دیار خود میسربازان تیپ با چهره

 رود.ه یغما میروز ب
 گذارد از عملکرد دولتنامه غم انگیزی که برجای میرئیس وقت ستاد مشترک ارتش در رنج سرلشکر محمدولی قرنی

یپ دوست و مدبر تگوید: جای شگفتی است که ترور فرمانده وطنکند و میموقت بدون هماهنگی با ارتش شکایت می
 اتفاق افتاده است. نیت در مهابادن در زمان حضور هیئت ُحسنو غارت پادگا
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ی وسط نیر وت 99۱۳ضی سال سربازان منقو  تجهیزات و وی نیر واگذار با مهاباد 9تیپ

ن آ میسطح آمادگی رزص وز در خصوهنولی  ؛شکل گرفت دوباره 99۳۴در سال  ،ارتش زمینی

 شد فرمانده آن تیپ نسبالشریفعلی محمد سیدسرهنگ جناب حساب کرد تا اینکه د شمین

 هایتا آن زمان بیشتر جاده سفانهمتأولی  ؛دونم هایگانزش وآمو  هم اقدام به سازماندهی واو 

ه مهاباد ب نقده راهیسهتا  مهاباد به سردشت، هومهاباد به پس، کانو به ب آبومیاند منطقه مانند

 .نداشتندامنیت  روزشبانه

ع بیانگر ناامنی و مجم داشت که درز امنیت وفقط در ساعاتی از ر  ابادبه مه راهی نقدهسه

 درگیر سبب تنهاآذربایجان غربی نه  در هاناآرامیاین . بودده وآل کالً منطقه و  بودکلیه مسیرها 

مت وحک بلکه ،آزادسازی داخلی گردید در مأموریت میهوپیاده ار ۳۴عناصر لشکر شدن تمام

ا ر  میمرد نیروهای و از ارتشی یتی اعموی تقهایگان ر شدومجب ،اسالمی ایرانری وپای جمهون

 .جان غربی اعزام کندآذربایبه  پیاده ارومیه ۳۴لشکریت وبرای تق

غیر ارتشی مستقر در آذربایجان و  ی ارتشیهایگانتمام تحمیلی آغاز جنگ  در بنابراین،

در مقابله با تهدید ارتش  آنهاعمل کردن  وارد امکانو  ندبودداخلی ی هایتمأموری درگیر غرب

 متهاجرد وغیره هنگام تردد در مسیرهای مختلف مو  ی ارتشهایگانزیرا  امکان نداشت؛عراق 

و  فتر گمی رتوکندی بسیاری ص با هایگانحرکات و  رفتندگمی قرار ضد انقالبعناصر 

ه شدت را ب آنها میدند که آمادگی رزشمیز رسیدن به نقاط مرزی متحمل تلفاتی قبل ا هایگان

 .اددمیکاهش 

ذا ل. نداشتوجود  هایگاننقاط مرزی عقبه مطمئنی برای تدارکات  رت استقرار دروص در

رتش ا از طرفی،. بودممکن یرِ در بعضی مناطق غو  جنگیدن در چنین شرایطی بسیار مشکل
                                                                 

متری با هجده میلی 460عالوه یک گردان توپخانه  در آن غارت سالح و تجهیزات دو گردان پیاده مستقر در پادگان به
روهان سوار زرهی، تعداد زیادی ، یک گ0، تعداد پنج تا شش هزار قبضه تفنگ ژ16.قبضه توپ و شانزده دستگاه تانک ام

های نظامی، متری، خودرومیلی 466قبضه تفنگ  هاهای سبک و سنگین به همراه دهتیربار، انواع و اقسام خمپاره
 های سازمانی به دست ضد انقالب افتاد. های پوشاک و خواروبار، زاغه مهمات و خانهانبار

شدند  درهو دیوان ، نوسود، پاوه، مریوان، سقز، سنندجتی راهی سردشتهای غنیمها با سالح و مهمات و خودروگروهک
هم بیشترین س ات پادگان مهابادرا فراهم کردند. در غارت سالح و مهم های مناطق کردستانو زمینه سقوط دیگر پادگان

جمعه مهاباد شیخ عزالدین حسینی به رهبری امام ، کوملهبه رهبری عبدالرحمن قاسملو نصیب گروهک دمکرات
 مانند.هم بی نصیب نمی هاو خلقی هاایشود و البته تودهمی
آن زمان با عنایت حضرت امام )ره( به نیروهای مسلح، دیگران چندان رویکرد مثبتی به ارتش نداشتند و معتقد بودند در 

گ کس دشمنی و جناند و ما در نظام اسالمی با هیچبرای حراست از منافع خود تجهیز و تقویت کرده هاارتش را آمریکایی
دریافتند که اگر ما با کسی جنگ نداریم، دیگرانی هستند که با ما سر جنگ  نخواهیم داشت؛ اما با سقوط پادگان مهاباد

 «نویسنده» مان به ارتشی قدرتمند نیاز داریم.خواهند داشت و به ناچار برای دفاع از انقالب
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مناطق یت وضع زیرا در داخل عراق نیز ؛را داشت ایرانی مشابه وضع هعراق در آن منطق

طقه ل جنگ عماًل منودر چند سال ا بوداین شرایط سبب گردیده  .بودن ایران تر ازکردنشین آرام

 ومبارزه با نیر و  مرزینواز نظر عملیات بر  ایرانمرزی آذربایجان غربی 
ً
 های منظم عراق تقریبا

 .باشد فعال غیر

 پیرانشهر 1تیپاب به سمت فرماندهی انتص

ی هایگانص وخصیحات ایشان درضوتو  پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده  صحبت با بعد از

سط وت ،نطقهم میوشرایط عمو  دیگر نقاطو  در نقاط مرزی آنهااستقرار و  گسترش نحوه و لشکر

 وقت لوا بود الزم میه به پیرانشهروزیرا برای رفتن از ار  ؛اعزام شدم د بالگرد به پیرانشهرنوفر یک 

 جادهدر  میهای نظاوسپس نیر ، دردگ برقرارتوسط نیروهای مستقر در منطقه جاده  تأمین

 .بودر وتصم مینظاهای ون احتمال در کمین افتادن نیر وچ، دندونمآمد میورفت

 قدهن شهرستاناز و  بودهای ژاندارمری وجاده به عهده نیر  تأمین تا نقده میهوار  شهرستاناز 

های ور نی .دشمی انجامارتش  ی زمینیوسط نیر وآن ت تأمینهستانی است وبه بعد که جاده ک

 تأمینی هاتپس ،هاپایگاهز از طریق ول ر ودر طو  ندبودتعیین شده مستقر ی هاپایگاهدر  تأمین

 بسیارط شرای، ای دیدمبهومخر را  پادگان، شدم پیرانشهر پادگان وارد وقتی .کردندمی یضوتعرا 

 .دشمیتهدید  یتهر سم از پادگانو  اری داشتوناگ

ن اپیماهای دشموه بر آن هوعال، ربرد دشمن قرار داشتود توپخانهرد ر بُ د پیرانشهر پادگان

در  یمساختمان سال کمتر. ندبودده کر  بمبارانقع چندین بار وتا آن مرا  پادگاناین  تدریجبه

 ادگانپباشگاه و  سربازانهای گاهآسایش، ستاد تیپ، سازمانیهای انهخ، داشتوجود  پادگان

ده از تیپ کننیا پشتیبانیو  های ستادیونیر . ندبودیران شده وو  یبتخر بیش از پنجاه درصد

 
ً
 .ندکردمیاز سنگر استفاده  اکثرا

ر لشک ر فرماندهومن برابر دست: »گفتم وبه او  دمودم را معرفی نموخو  نزد فرمانده تیپ رفتم

، نه» :یشان گفتندا «یم.نما وظیفه انجامن شما ومعا عنواِن به آیا تمایل دارید، امآمدهشما نزد 

 و مکنمیتقاضای بازنشستگی و  مور میهم من ، ایدحاال که شما آمده مکنمی شکررا  خدا

 «.ید عمل کنیددانمیری که صالح وهر ط دتان استومیل خ» :گفتم «.موشمیبازنشسته 

 . شدند بازنشستهو  ایشان رفتند باالخره

در سازمان  پیرانشهر 9تیپ .معرفی شدم انشهرپیر  9تیپفرمانده  عنواِن بهماه  دومن بعد از 

در آن زمان که  91۱و  9۳۴، 9۱9ی هاگردان. بودپیاده رزمی  گردان سهدارای  خود
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در دیگر  گردان ودو  گسترش داشت در خط مرزی در منطقه تمرچینپیاده  9۳۴گردان

 نومعا. ندبوددار برقراری امنیت در منطقه را عهده یتمأمورب ودر ارتفاعات سرکو  هایگاهپا

را ت وضعیو  آن شرایطو  حیه الزم را برای خدمت در پیرانشهرور و  که انگیزه بودافسری ، تیپ

ی نین شرایطچ د درایکردهل وقب روچط ظهوری جناب سرهنگ، من پرسیدند ازایشان . نداشت

 «؟روطچ»اینجا خدمت کنید؟ گفتم:  درو  یدوفرمانده تیپ ش

هر لحظه ممکن است به و  مستقرند پادگانخاردار بغل سیم دمکراتنفرات حزب » :گفت 

یر اگر چهار ت» گفت:« ید؟بودکاره ه اینجا چ اآلنتا پس شما » :گفتم «.حمله کنند پادگان

تان دوخ» :گفتم «.رفتندگمی ضعومو  نددشمیتر مستقر متر آن طرف تند دهفر میزدیم می

  «د؟ایکردهرا ن چرا این کار، پادگانن از وفتید بیر ر می

، مبودرده به اطالعاتی که کسب ک توجهبا  بازنشسته شدند،بعد از اینکه فرمانده تیپ قبلی 

و  ردانگگرفته تا فرماندهان یعنی از افسران تیپ  ،حو ر کلیه سطحیه اکثر نفرات تیپ دوبه ر 

 .مبود یی پیدا کردهآشناان دار درجهبسیاری از و  هانوگر 

پیاده  9۳۴گرداناضع وم موبر  خواهممی» :ن تیپ گفتمومعا به ز در همان ایامویک ر 

 عاضومو  گرداننفرات آن از نزدیک و  بازدید کنمدر خط مقدم را  عمرانحاج در منطقهمستقر 

 «.را ببینم پدافندی

 چهبا » :گفتم «نگ کنیم.هید هماهدمیجناب سرهنگ اجازه » :ن تیپ به من گفتومعا

ما  ه!بل» :گفتم «.داریم رابط دمکراتحزب  ما با عناصر»گفت: « ؟د هماهنگ کنیمی بایسک

 ی کنیم؟ یعنیدمان هماهنگوی خهایگانبرای رفتن به منطقه  دمکراتنفرات حزب  باید با

 یهز وح عمرانحاج منطقهکه  گفتم .ایمضع ضعف قرار گرفتهودر مو  سریم بر قدر ما خاکاین

 رواقل دباید حداین است که  متکلیف، من اگر فرمانده تیپ هستم. استحفاظی تیپ من است

  «.کنم پاکسازی پادگانمتری وکیل دهتا شعاع را دم وخ روتا د

 یگریکس د نه باو  گفتمچیزی ر منطقه تیپ نه به فرمانده لشک پاکسازیص ودر خصمن 

 در دخانه کرخهوغرب ر  در واقع ،عباسدشت تجربه کافی درو  زیرا تمرین ؛هماهنگی کردم

تی د عملیات ضربوشمیر وم که چطدبوخته ورا آم کفاییخود معنی و  داشتم را زستانوخ استان

 .داد انجامرا 

پ لیتی که در قبال تیومسئو  دموذاتی خ ظایفو بلکه به ،ردمکنمیالبته من نافرمانی 

 واقع .منمودمیعمل ، داشتم
ً
 رحمیبیدر دنیای ، انکار کرد توانمیرا ن هاتیواقع یکسریا
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و  دیمجنگیباید می، عزت داشته باشیم و ستیم زنده بمانیمخوامیاگر و  یمبودقرار گرفته 

یا از  و عمر داشتیم اینکه ما در آن منطقه چقدر. دیمشمییا کشته و  شتیمکمیم ورت لز وصدر 

 که بودمهم این ، بود ما در آن منطقه نه زیستنومهم چگ، بودمهم ن، بودعمرمان باقی مانده 

 م باشیم؟مان مهکشورمردم و  کشور، ستیم برای ارتشتوانمینه وچگ

و  یتوجهی بیهاتغرام هان خرابیآ میتما شاید. بودپایان زمان عمرمان دست ما نو  آغاز

ی ستیم معرفتوانمیکه ما به غیر از آنان کسی را ن بودقبل از آن و  الن در آن زمانو ر مسئوقص

 عظهوبه م مردم منطقه در آن زمان. بود آنهابا  کشورحفاظت  تأمینو  لیت ادارهون مسئوکنیم چ

. برای آنان ارزش نداشت بودعید وو  عدهو هایی که فقطحرفو  سخنرانی نیاز نداشتندو 

 .یماددمیآن شرایط بحرانی نجات و  بدبینیو  مرگو  حشتو ست آنان را ازبایمی

و  سالمیا انقالبپیروزی آذربایجان غربی بعد از و  گفته نماند در منطقه کردستانالبته نا

امن شدن منطقه ناو  مهاباد پادگانجریان غارت و  زی انقالبوابتدای پیر های همان هفته

و  من ارتشؤان مدار درجهو  سط افسرانوت، غیرهو  ملهوکو  دمکراتهای هکوسط گر وت

زحمات بسیار زیادی کشیده شده ، داهم کر واشاره خ آنهاکه به های انقالبی ونیر  همچنین،

 .ندبودمقطعی  هاتاما عملیا ؛ندگردانتا امنیت را به منطقه باز  ندبود

 ود؛بشده  انجامبی وی خهاتعملیا، مبودمنتقل شده  که من به پیرانشهر 99۳۴پاییز سال 

شده  پیاده ارومیه ۳۴کرلش وارد مقطعی من درو  بودنشده  تمام مناطق پاکسازیبه  اما منجر

 ردستانائله کغبایست می ایرانبه جنگ تحمیلی عراق علیه  توجهم که در آن مقطع زمانی با بود

 .دشمیتمام 

 آزادسازیو  پاکسازی، غربشمال و  ها در مناطق غربشهر  پاکسازییا پس از  زمانهم

ط ومهمی که خطهای جادهو  بودآغاز گردیده  تدریجبه 99۱۱اصالتی نیز از سال وم هایرومح

 ؛بودتصرف رزمندگان اسالم در آمده به  بودها ت زمینی بین شهر انتقاال ونه نقلواصلی هر گ

 و ممع هارومح پاکسازیولی 
ً
ر زمان در وبه مر ، دشمیدر نظر گرفته هایی تیولواساس ا بر ال

با ایجاد و  خارج ضد انقالببا اجرای عملیات ضربتی از اشغال عناصر شرایط مناسب 

 .ردیدگمی حفاظتو  مراقبت آنهاقت از ومو  ثابتی هاپایگاه

و  هافقط شهر  آذربایجان غربیو  کردستانی هااستان رت گرفته درواقدامات صبه  توجهبا 

هستانی بین وکمناطق  خصوصبه دیگری قمناطولی  ،ندبودآزاد شده ها ر وتعدادی از مح

 های مسلحودر نیر  مرزمانهممن با همکاری دیگر . بود ضد انقالبعناصر ها در دست شهر 
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 اکسازیپ ضد انقالبعناصر وجود ث ومنطقه را از لو  رت گرفته را تکمیلوصاقدامات  ستبایمی

داشت که آن وجود  قبلی در مقاطعهایی دم نارساییواشاره نمکه  طورهماناما  ؛یمکردمی

 پیرانشهر که من در 99۳۴سال  دومتا نیمه ، تثبیت نشدهوضعیت و  هافضع و هانارسایی

 .دندشمیتکمیل و  ست مرتفعبایمیو  بودم ادامه یافته بودفرمانده تیپ شده 

ان وبه هیچ عنو  د کنمر وتصمیم گرفتم قاطعانه برخ پیاده ارومیه ۳۴لشکربه  مورود از ابتدای

اقدام به عملیات و  دشان را بازسازیوفرصت ندهم تا خ ضد انقالبطلب به عناصر فرصت

ی ونیر  ین فرماندهوشبختانه چوخ. نیاز به پشتیبانی داشتمدر این راه  ،کارانه نمایندخراب

های تجربه کافی از درگیری ایل انقالبو از ا صیادشیرازیعلی  جناب سرهنگ ،زمینی

رای بو  ندکردمیمنطقه را درک وضعیت و  من را کامالً ، را داشتند یآذربایجان غربو  ردستانک

ت با سبایمی، بودکافی ن استنوخ تنهااما . ندکردمیپشتیبانی و  رسیدن به هدفم یاری

. دمشمیند نیز هماهنگ بودی نبرد وکه باز  د در منطقهوجوهای مودیگر نیر و  نقالبهای اونیر 

 .دهیم انجامخطیرمان را  یتمأمورستیم توانمیبا کمک همدیگر 

انم زحمات رزمندگان اسالم را از وم تا بتبودقرار گرفته  در شرایطی 99۳۴سال  دومدر نیمه 

 میهودم را به فرمانده لشکر ار وخ وقتی .ل نمایمتا آن زمان تکمی اسالمی انقالبپیروزی بعد 

 وقتی «.ام هستیدسرهنگ نیکن 9تیپن فرمانده وشما معا» :ندبه من گفت یشانا، مکردمعرفی 

بی حی شرایط مناسواز نظر ر فرمانده تیپ شدم  توجهم، رفتم نزد فرمانده تیپو  شدم 9تیپ وارد

 هکهایی تصحب اند.تادهکه ما را کجا فرس تعجب کردم. بوددش ونش هم بدتر از خومعا، ندارد

حرص و  مبودعصبی شده . بوددرک نو  ند برایم قابل فهمکردمینش ومعاو  فرمانده تیپ

نی فهمیدم یعنمی. است پادگانر وخاردار دسیم ضد انقالبما با  فتند مرزگمی آنها، مخوردمی

 ؟ پس ما چه کاره هستیم، ندبود مستقر پادگانداخل ها ونیر  !چه

بازنشستگی و  آمدند میهوبه ار  صیادشیرازی علی جناب سرهنگماه بعد  دود وحددر

من هم . معرفی کردند پیرانشهر 9تیپفرمانده  عنواِن بهمن را و  کردند سرهنگ نیکنام را امضا

سرهنگ علی جناب دش وهمراه خ صیادشیرازی فرماندهی نزاجا. ض کردمورا عتیپ ن ومعا

 ،بودی بوخو  حیهوکه افسر بسیار با ر  سرهنگ علی سنجابی جناب، بودرده وآ نیزرا  سنجابی

 . ن من شدومعا

دارای و  ای خاصدر منطقهیگانی که  آن هم، ا نداشتر  میرزی هایگان ه خدمت درتجرب وا

ربازی چتمربی و  صوی مخصوتربیت یافته در نیر و  ان قدیمیافسر  از وا. بودای هم ویژه شرایط
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ً
 انجامب وط آزاد را خیلی خوزش سقوآمولی  ؛بودکمتر  هاتعملیا در. بود ط آزادوسق خصوصا

 ،بودعملی طی کرده و  حاظ علمیزیادی را از لهای رهود وا. بودا استعدادی افسر بو  اددمی

را  خودق سیاسی وتا آن زمان لیسانس حقو  ره معلمی چتربازیود، ط آزادوپرش سق جملهاز 

ی آن رشته اایشان دکتر ، سال خدمت سیخاتمه  در .بودده ودریافت نم گاه تهراناز دانش

 .دودریافت نم تحصیلی را نیز

 «.مبگیر  یادو  زش ببینیموتا آم، یمآمیمن سایه به سایه با شما »: فتگمی جناب سنجابی

 نابتدا به ای در همانمن . یاد بگیردهمه چیز را ست داشت وکه د بودمخلصی و  خالص انسان

ند ویت شوحی تقوباید از نظر ر ، ینندزش ببوشرایط باید آم در آنع مهم پی بردم که نفرات و ضوم

 .نمائیمخطیرمان عمل  وظیفه انیم بهوتا بت

را به  خودند که بودایی هونیر ، بودده هح قابل مشاو ضو بهو  سلمدر آن زمان آنچه که مُ 

 که دارای های مردمیونیر و  های سپاهومانند نیر  ،ساندندر می خطرو  درگیریهای صحنه

ا بعمیقی هم یک رابطه قلبی  وند بودانقالبی و  افرادی مخلصو  ایمانی خاصو  هاویژگی

و  ندهی نشدهسازما که بوداشکالی که داشتند این  اتهمن. داشتند( ره) خمینی حضرت امام

و  دانش نظامیع فاقد و در مجم، ندبودالزم نی هاآموزشو  تجربه، دارای امکانات کافی

 هاتعملیا در آنها مؤثرمین امر باعث عدم کارایی ه. ندبودرزم  هایمیدانالزم در های تخصص

 و 
ً
ند بودری فداکاو  یحیه سرشار از ایثارگرور و  دارای انگیزهولی  ،دشمیجب تلفاتشان وم نهایتا

ضد ر مبارزه با عناص میدانست در توانمینو  بودیی کافی نتنهانیز به  هاویژگی اینگونهکه 

صیات وبا خص ،ندبودانقالبی و  روانان پرشوج آنها. نماید آنهازی قطعی را نصیب وپیر ، انقالب

 یژه وو  الزمی هاآموزش اما فاقد، بوبسیار خ
ً
 جنگلو  هستانورزم در کی هاآموزش خصوصا

 .ندافتیمی ارتقا نیز دابعاست در این بایمیکه 

نیز  آنهاو  بودیی کاری ساخته نتنهاژاندارمری هم به و  های انتظامیواز نیر  از طرفی،

ص تخصو  یگان عمده سازمان یافته که از نظر تجهیزات تنها .داشتند خود رامشکالت خاص 

 یلیت سرزمینوکه مسئ بودارتش  پیاده ارومیه ۳۴لشکر، ندبودلی ودر کیفیت قابل قبنفراتش 

 و شرایط بعد از انقالب دلیل بههم  ی لشکرهایگاننفرات اما تخصص . داشت عهدهبررا نیز 

به کارها جهت اهد وکه بخ مختلفهای رزمایشو  زشوآمهای ری از کالسودو  حیهوف ر ضع

 . داشت اد که البته دالیل مختلف دیگری نیزدمیان نرا نش بیوکیفیت خ، دهد
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 واسطۀبهی ارتش هایگانو  بودانقالب  دورانشرایط ، تأثیرگذارمهم یکی از دالیل 

ار ردوادگی رزمی الزم برخآم ی به کارکنان ارتش ازتوجهبیو  دورانط به آن ومربهای کاستی

 ،بودنیز کاهش یافته  هایگانآمادگی رزمی ، هاوحیه نیر ودلیل کاهش ر ه لذا ب. ندبودن

تم سیس از طرفی،. دکنمیا ایفا ر  میل بسیار مهاقعی ُر ودر چنین م حیهوعامل ر  کهدرصورتی

ار زیادی بسی تأثیرکه  بودمعضالت بسیاری و  مشکالت ی ارتشی نیز دچارهایگانفرماندهی 

 .بودگذاشته  هایگانعملکرد  نحوه در

جهت ، ری اسالمیوهای مسلح جمهوکار برای سازمان رزمی نیر ، بهترین راهآن شرایط در 

ا با هور نی تمامی ها را ارتقا داده سپسوحی نیر ور  وضع ابتدا ،بوداین  ضد انقالبمقابله با 

عدم  و هاتلیومسئو  ظایفو تقسیمو  هم با سازماندهی مناسب کنار درو  یکدیگر متحد شده

 .زی برسندورا اجرا تا به پیر  هاتعملیا، یکدیگری هاتلیومسئو  ظایفو مداخله در

 یی ازتنهاه بو  دیگر نیاز داشتندبه یک، ندبودزمندگانی که مخلصانه به صحنه آمده ر  میتما

، ی انتظامیونیر ، در سپاه پاسداران مرزمانهملذا من با . بودکاری ساخته ن کدامهیچ

، دمانوبا اتحاد خو  هم زبانیو  همدلیو  مصمم شدیم با همکاریو  صحبت کردمژاندارمری 

 بودرک شترای همه ما مدمان که بوانیم به اهداف خوتا بت نمائیم گسستنی را ایجادندی ناوپی

 و های انقالبیولین مرحله را من در این دیدم که نیر وازی وبرای کسب پیر لذا . دست یابیم

 .زش ببینندوآمها باید ودیگر نیر و  نفرات ارتش

 جنگ در، های نامنظمجنگ، رزم انفرادی، راندازیتی، شناسیی اسلحههاآموزش

ر هم از نظ، لی قرار گیرندوقابل قبا در سطح هوزشی نیر وتا از نظر آم ...و جنگلو  هستانوک

 نقش فرمانده در واقع .ی عملیهاآموزشهم از نظر و  ی علمیهاآموزش
ً
و  حیهور  یارتقاا

 .نفرات خیلی مهم استزش وآم

 باید رفت دمکراتهک وعناصری از گر جازه ند که با ابودآن زمان تمام نفرات را عادت داده 

مقدم  طومسائل جاری در خطو  منطقه در دیگر مسائل عملیاتیو  بازدید حتی برای. آمد کنندو 

. دشمیهماهنگی  آنهاست با بایمیکه  داشتوجود  دشمن نیز این حالت زوهای متجاوبا نیر 

 را نهاآو  دنیآمی دمکراتهای ونیر که آیا ، مبهمی قرار داشتندو  نفرات تیپ در یک حالت گیج

را  ماو  ندنیای یدند کهاندیشمیدر افکارشان ، را گرفتند مهاباد گانپاد که  طورهمان ؟دنیر گمی

 حیه متزلزویک چنین ر  بگیرند! پیرانشهر پادگانهم در 
ً
 نفرات ست به نفعتوانمین لی مسلما
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نقش  هاونیر  حیوهم در این تزلزل ر  ضد انقالبمختلف ی هاگروهتبلیغات . ها باشدواحد

 4.کردمیبسزایی را ایجاد 

ع به و شر  پادگاندم در داخل ر داودست ،پیرانشهر پادگاندم به ور و ومن در همان بد

، تپه شهید افشار در همانمثاًل ، ی عملی هم داشتیمهاآموزش. ی مختلف بکنندهاآموزش

، ادیمدمیی عملی هاآموزشو  را تمرین هایگان، بودمستقر  ضد انقالب ی آن تپه که قبالً روروبه

ع و ر شو  ترتیب دادم مختلفی راهای سپس رزمایش. حمله کنیمنه وچگیم که کردمی تمرین

انند در وبرسانیم تا بتبه سطحی زشی واز نظر آم های مختلف تا نفرات رااندازیکردیم به تیر 

 .اددمی ارتقا نیزرا  آنهاحیه ور  هاآموزشاین . قع مقتضی درست عمل کنندوم

شرایط  جسمی هم در ادیم تا از نظردمی ورزش فرات ران، مکردمیبرای نفرات سخنرانی 

. ندکردمی پیرانشهر پادگان بمبارانع به و شر گاهی عراق هم های اپیماوه. گیرندبمناسبی قرار 

ه استفاده بهین آنهاانیم از وه بتاما در مناطقی ک، ندون بر وبیر  پادگاناز  هاواحد ر دادمودست

 پادگانر چک دوک با یک قرارگاهتیپ  یستاد نفرات و افسران با من .در دسترس باشندو  کنیم

یکی از  .ندبودمستقر  پادگانارتباطی ما در  وسایل دیگرو  هاسیمبین وچ، ماندیم پیرانشهر

 واقع مردمی کهو  های سپاهوکه نیر  بودین ا ،زمان اتفاق افتاد بی که آنوکارهای خ
ً
زش وآم ا

 .زش دادن کردیموع به آمو را شر  بودبسیار اندک ولی  ،ندبوددیده آموزشیا و  نداشتند

اینکه  به خاطرِ  نددوها نموآن نیر دادن زش وارتش اقدام به آمان دار درجهو  افسران آن زمان

شهید . مزش نفرات کردیوع به آمو افسران تیپ شر و  من. دناستفاده کن بهترها ود از آن نیر نانوبت

                                                                 
ت ( در روز بیسراد)سرتیپ شاهین راده شاهیناللمرکز به سرپرستی معاون گردان سروان فرض 9لشکرپیاده  9۴۳گردان. 4

حرکت  در اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خمینی )ره( به سمت کردستان 99۱۱ماه سال و ششم مرداد
 نماید.می

 حدود هزار ک سپس از همدان با تغییر مأموریت برابر دستور به زنجان، تبریز پادگان همداناین گردان ابتدا به 
ً
یلومتر و نهایتا

ر قرا علی ظهیرنژادسمپیاده ارومیه به فرماندهی زنده یاد امیر سرلشکر قا ۳۴لشکررفته و در اختیار  پیمایی به ارومیهراه
ه سمت پادگان ب سازی شهر پیرانشهرگیرد. این گردان بالفاصله از پادگان ارومیه برابر دستور فرمانده لشکر جهت پاکمی

 های دقیق منطقه و شرایط استقرار عناصر ضدا بررسیگردد. سپس این گردان بحرکت و در پادگان مستقر می پیرانشهر
سازی و از اشغال را پاک ، شهر پیرانشهرپیرانشهر 9تیپپیاده  9۳۴پیاده و  91۱های انقالب در شهر، با کمک گردان

 رسند.ادت میسازد و تعدادی از نفرات گردان نیز به شهعناصر ضد انقالب خارج می
غرب پادگان که سرکوب و مشرف به شهر روز با استقرار در ارتفاعات شمال ۴۱یابد و این گردان مدت ادامه می هادرگیری

از همان لشکر به فرماندهی  گیرد. بعد از این گردان یک گروه رزمیبود، مأموریت حفاظت و تأمین شهر را به عهده می
 نماید.پیاده می 9۴۳گرداناقدام به تعویض  99۱۱به منطقه اعزام و در بیستم مهرماه سال  سرگرد رسول سداد

 99۱۳بز، سال رات ایران سپیاده، انتشا ۳۴لشکرجانشین اسبق  رادالله شاهینکتاب "برای امنیت " نوشته سرتیپ فرض
 «نویسنده» .سازی پیرانشهرپاک 99۴الی  9۴9ص 
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 وه ابتیپ  افسرانو  من، بودهم با استعداد خیلی یکی از فرماندهان سپاه که  ناصر کاظمی

م حتی به فرماندهان یاددمیارائه  وبه ا را جهت رزم ی الزمهاآموزشدیگر و  انیوخقشهزش نوآم

 .را دادیم ریوضر ی هاآموزشنیز  والتر از اباهای رده

سپس  و انیار شدوست هاکه بعد یمشید به ناماری داشتیم ویک استهم  پایینهای برای رده 

که  مبودضربت گذاشته ه ورا فرمانده گر  ومن ا بودفرد متعهدی . گردید جذب سپاه پاسداران

 .شد کاار  شهر زشی سپاه پاسداران دروآمیگان فرمانده  هم اهبعد

آماده رزم  هایمیدانجنگیدن در  برایو  اددمی زشوآمب وخیلی خنفرات سپاه را  وا

 .عمل نمایند ترمؤثر هاتعملیا تا در کردمی

 ،شد پیاده ارومیه ۳۴لشکرلشکری در  توپخانها فرمانده هی که بعدوصف توپخانهسرگرد 

های زش دانستنیوسپاه آم که به نفرات بودارتش و  ما توپخانهب وافسران بسیار خ یکی از

و  پوا تاندازی بتیر ، بانیدیدهزش وآم. اددمیارائه را  توپخانهط به رسته وصحرایی مرب توپخانه

، فهانر اصد سپاه پاسداران توپخانه زشویم فرمانده آموم بگتوانمیحتی . توپخانهانین تیر وق

 .تر باشدمؤثر سپاه  توپخانهتا در یافت  ارتقازشی واز نظر آمو  زش دیدوآم وسط اوت

اه ها را به نفرات سپانداز خمپارهاع وانزش وکه آم یکم صمدیانوست به نامافسری داشتیم 

را زی ؛را به نفرات سپاه بدهند هاآموزش تا مبودکرده مأمور  ین افسران راا میتما. اددمیه ارائ

 این غیر در .یدنددمیرا  هاآموزشست این بایمیی واقع برای تبدیل شدن به یک رزمنده آنها

 .بودهمه ما  به ضرردند که شمی پذیرآسیبرزم  میدانرت در وص

ری که ورا به همراه کلیه نفراتش به یگان تکای تیپ پیاده هایگان اندازخمپارههای من رسد

 ان ارکانهوگر انداز خمپارهدسته یک، مکردمی مأمور، هاجاده پاکسازیفتند برای ر می هابش

بانی یعملیات در پشت تا آخر آنهاکنار  درو  آنهاتا با  پاسداران شهدای سپاه گردانه ادم بدمیرا 

 ادنددیم انجامهمدیگر عملیات  در کنارارتشی و  ت سپاهینفرا شوبا این ر  کمکم. قرار بگیرند

دازی انتیر  نحوه آنانو  یافتمی ارتقا هم پاسداران زش نفرات سپاهوح آمسط و فتندر می وجلو 

 .ختندومآمیها انداز خمپارهصحیح را با 

 بهشیم انجامح و در کلیه سط هاآموزشالبته این 
ً
 هاشآموزملی این ح اثر عو ضو د که من بعدا

اجرای و  امر تیراندازییدم که تا چه اندازه نفرات در دمیو  مکردمیرزم مشاهده  میدان را در

فات ها از تلوزش نیر وسطح کیفی آم ارتقاکه  بودطبیعی . ندنمایمیعمل  تررزیدهو هاتعملیا
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 واقع .دشمی دی ما نیزوباعث خشنو  اددمیرا افزایش  اآنهحیه ور و  کاستمی نیز آنها میرز
ً
گر ا ا

 .فتر میز تلفاتش باال وز به ر ور  بود می الز هاآموزشد فاقدر آن شرایط و  در آن منطقهیگانی 

 و لجستیکی ضایعاتکاهش و  مهمات یی دروجصرفهو  هاونیر جان  در حفظزش ونقش آم

عمل  بیخوبه خدمتی وظیفه به این در تیپ پیرانشهر مرزمانهمو  که من غیره بسیار زیاد است

 .نجات دادیمو  رزم حفظ هایمیدانانان زیادی را در وجان جو  دیمونم

 گردانو  عمرانحاجشده از منطقه که به هر ترتیبی  که بوداین  یکی از اهداف مهم من

آمادگی رزمی و  هاوزش نیر وآم یارتقااز  من قصدلین وا و بازدید کردهمستقر در آن منطقه 

ا مراحل بعدی ب آزاد نمایم تا درو  پاکسازیرا  عمرانحاجبه  که جاده پیرانشهر بوداین  هایگان

 .تر به اهدافم دست یابمدهوخیالی آس

 و  دم را مضاعف کردهوهم تالش خبرای دستیابی به این هدف م
ً
 بررسیحال رد مرتبا

 استار اطالعات بیشتری نسبت بهوخافسران ستاد تیپ  از. مبودمنطقه عملیات یت وضع

یت ضعو به اطالعاتی که درباره توجهبا . مبودمنطقه  در آنهاگسترش و  های دشمنونیر یت وضع

 جپند وحددر، غرب پیرانشهر های دشمن درواستعداد نیر ، داشتیمهای دشمن در اختیار ونیر 

 .بوداربیل عراق مستقر  در استانحداقل یک لشکر پیاده عراق  قویلاحتمابه ؛بودتیپ 

 به استاناصالتی این وم رومح ترینمهم همچنین،و  ترینبه اینکه خطرناک توجهبا 

 طبع، بود پیرانشهرـ  زواندو ر ر ومح ایران طرِف بهو  شرقشمال
ً
کر عملیاتی آن لش رومح ترینمهما

هدید رت توست درصتوانمیاربیل عراق  استان در مستقر لشکرو  ر قرار داشتوهمین مح نیز در

 .عمل سازد وارد یتی راوهای تقویر ر نون محآ در

 نعمراجحامنطقه و  تا مرز فاظت از منطقه پیرانشهرص حولیتی که در خصوبه مسئ توجهبا 

ز ا گرداند یک وحددر. داشتم عهدهبرو  نطقه را احساسم در آنلیت سنگینی ومسئ، داشتم

  عنواِن بهمن و  بودمستقر ( منطقه مرزی) منطقه در آنپیرانشهر 9تیپ
ً
 فرمانده تیپ حتما

 .مدکر میبررسی و  شاهدهاز نزدیک م نیزشرایط منطقه را ، یدمدمیست نفراتم را بایمی

ست با باییمبا چه منطقی ، در چنین شرایطی. ت باشموتفابیهایم ونسبت به نیر ستم توانمین

گی هماهن، داشتند شرایط قرار ترینسخت نفراتم که درو  منطقه بازدید از جهت دمکراتحزب 

 رر بازیولی  ؛همم جانم را از دست بدبودحاضر . بودل نوان برایم قابل قبوبه هیچ عن م؟کردمی

 .موچنین ننگی نر 
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 سیارافسر ب پنج نفر ،چهار، مبودداده  انجامکه هایی به بررسی توجهبا  در تیپ پیرانشهر

 و متعهد، روجس، آنان افسران بسیار شجاع. مبودشناسایی کرده  هایگان شجاع را درو  بوخ

 نداز بهترین نفرات تشکیل ده را ضربتهای تیمر دادم خیلی سریع ودست آنانبه . ندبود مؤمن

ربتی ضو  اقدامات سریع یکسری خواهممی. من پشتیبان شما هستم، نترسید» :گفتم آنهابه و 

  «.یمورها شیت وضع دهم تا از این انجام

 مگفت آنهاان به دار درجهو  الزم با افسرانهای هماهنگیو  ضربتی هاگروهبعد از تشکیل 

 .دهیم انجامدر آینده ا ر  میدارم کارهای مهقصد ، ا سریع آماده کنیددتان ر وخکه 

، شتمندا در اختیاری مناسب ودر وخ، ت زیادی داشتمضربت مشکالی هاگروهبرای تشکیل 

گاه چند دست. ندبودما نگذاشته  در اختیاریا و  ندبودخریداری نشده  زوتا هم هنویوی تهاودر وخ

ر تیربا آنهای ور و  حاضر به کارو  را تعمیر آنهار دادم ودستاشتیم که د میقدیی جیپ ودر وخ

 .ندنصب کردمتری میلی ۱/9۳

 به ماولی  ؛نداشتیم در اختیارشکا هم وآن زمان تیربار د
ً
ر شد که سالح بسیا واگذار بعدا

رت جاده استفاده واسکی هاگروهرا برای  هاجیپ. بودآن منطقه های بی برای درگیریوخ

اما اصاًل  ؛دموعملیاتی نم را نیز آنهاسی داشتیم که ور  ۳1ز جیپ گا چند دستگاهو  مکردمی

 عملالعکسانیم وها بتدرگیری سرعتی هم نداشتند تا درو  ندبودبرای آن منطقه مناسب ن

 تجهیزات ما بسیارو  وسایل عو مجم در .دهیم انجام ضد انقالب عناصر برابر در سریعی را

 تحرک تا قدرت نداشتیم اختیار در هاتنه عملیاوجهت آن گ مناسبی سیلهو هیچ. بودابتدایی 

 . ادیمدمی انجامها را ورت نیر وسکبا امکانات بسیار ناچیز ا .رمان را افزایش دهیمومانو 

 دشمیکه مرتب خراب  بودسی قراضه واز ر و دستگاه جیپ ا یک، من فرمانده تیپ یخودرو

جا  هر در هاناگر با این ماشیم. کردمیکه از آن استفاده اشتیم النس دو ز آمبآودستگاه ا یکو 

 در اختیار بودطبیعی . دشمیاماًل منهدم ک خودرو، فتیمر میی یک مین ضد نفر ور  حتی

 از طرفی، سریع در آن منطقه العملعکسی مناسب در آن زمان یعنی عدم ودر ونداشتن خ

 مکردمیشکالت را تحمل م میاما باید تما ؛اشتممشکل د هم هاپایگاهو  هایگانید از برای بازد

 .دمشمی زوبا همان امکانات ابتدایی پیر و 

وجود  هاپایگاهو  ی مستقر در مرزهایگانکننده برای بازدید از  دوعامل محد ودر آن زمان د

د وسدمو  الک برفو رد کوسرما مو  در فصل زمستان دوم، بودمسیر  تأمینمسئله  ابتدا. داشت

تجهیزات مناسب  همچنین،و  اقدام صحیحو  ریزیبرنامهنیاز به رد وم دوهر . بود هان جادهشد
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های باز کردن جادهو  بیور ل برفومهندسی لشکر در فصل زمستان مسئ گردانالبته . داشت

 . ندکردمیتالش بسیار زیادی  گرداندر این راستا نفرات  ،بودمنطقه 

ام ند که اقدکردمیمسیرها اقدام  تأمینقع در برقراری ومست بهبایمیهای رزمی نیز ونیر 

های ونیر و  فرماندهان .ردوآمیوجود  را برای فرماندهان بههایی تدیوص محدودر این خص

 نآنا یارالن در اختو باید مسئو  ندرزم نیاز به ابزار داشت میداندر زی وبرای کسب پیر  کنندهعمل

 ناسبسالح مو  داشتن تجهیزات اختیار بستگی به در ،تکه حفظ جان نفرا چرا ،ندتگذاشمی

 .های رزمنده دریغ داشتورا از نیر مهم  عو ضواین م توانمیکه ن بود

 در، بود ضد انقالب عناصرمحاصره  در پیرانشهر پادگاندم وکه اشاره نم طورهمان
ً
 عمدتا

مقر و  پایگاه، منطقه جاهای مختلف در وقاسمل خودکه  دمکراتحزب  عناصری ازحاصره م

ی بعد رمق، جانیهال هکهن به نام، قرار داشت متری شهر پیرانشهروکیل سه یک مقرش در. داشت

 بودین نظرم ا .دشمیب ومحس آنها اضع تاکتیکیوکه م بودآباد بادین به نامدیگری  منطقه در

 . ن تیپ برسیمدمان به داد ایول باید خوکه ا

باید با نماینده آن حزب صحبت  عمرانحاجد وست بر خوامیکسی که ، قباًل اشاره کردم

 عمرانحاجمی ومنطقه عم در کشور در مرزو  قدمد در خط موبر  وتا اجازه بدهند یک نیر  کردمی

 .سنخیتی ندارد گونههیچسرزمینی تیپ  ظایفو لمن دیدم این کار با اص. قرار بگیرد

ی ریزی مقدماتم به یک طرحاقدا ،با افسران ستاد تیپ، دقیقهای با بررسی بنابراین،

ی که نقاطو  هاشبختانه تپهوخ. ردیموآ رد اجرا دروبه مو  تکمیل کرده راسپس این طرح . کردیم

ز که ور  پانزدهبعد از . داشتند قرار انشهرپیر  پادگانمتری وکیل دهشعاع  دوحددر بودمد نظرم 

حمله ، یمبودداده  انجامالزم را نیز های شناساییو  یمبودمقدمات عملیات را فراهم کرده 

 رانشهرپی پادگان اطراف متر ازوکیل دهابتدا . خیلی سریع به اهدافمان رسیدیمو  دمان را آغازوخ

متری شرق وکیل ششکه  تپه شهدا. کردیم پاکسازیغرب را و  شرقو  جنوبا ال ترا از شم

، گرفتیمآن را و  خارج کردیم دمکراتدست عناصر  ازنیز طی عملیاتی قرار داشت را  پادگان

 که ما بین پادگان و ارتفاعات جلدیان ارابیو  ،پادگانقسمت شمال  در. دیمونم تحکیمو  اشغال

 4.گرفتیم پس ضد انقالبدر عملیات بعدی از عناصر  نیزرا  قرار دارد و پیرانشهر

                                                                 
ر این پادگان تر است. دهشت کیلوم قرار گرفته است. فاصله آن تا پادگان پیرانشهر به پیرانشهر در محور ارومیه . پادگان جلدیان4

 ۳۴شکرلو جلوگیری از نفوذ عناصر ضد انقالب،  منظور تقویت نیروهای پادگان جلدیاننیروهای ژاندارمری استقرار داشتند که به
عزام نموده بود. این یگان در چندین نوبت با تانک را به این پادگان ا ۳۱۱یک یگان زرهی از گردان  99۱۱پیاده ارومیه در سال 

 عناصر ضد انقالب درگیر شده بود که توانسته بود به کمک سایر نیروها پادگان را حفظ نماید. نویسنده
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متر با ولکی ششو  پادگانمتر با وکیل دهکه  گرفتیمهم شیانه را  ،پادگان جنوبقسمت  در

ام ارتفاع به ن سهو  یجانهال هنهکه وک ارتفاع هم باالی سر ود. صله داشتفا شهر پیرانشهر

 رعناصوجود  را از پادگانر ور تا دومتر دوکیل دهکاًل . کردیم پاکسازیان را هم و داال و  قزقاپان

 .دیمونم پاکسازی ضد انقالب

ادند ر دودست صیادشیرازی جناب سرهنگ علیی زمینی ونیر  یفرمانده پاکسازیحین  در

اعزام  دیی جدیونیر  ،کاهش تلفاتو  تر منطقهسریع پاکسازیقف کنیم تا برای وعملیات را مت

 مرز در دانگر یک ، نداشتیم در اختیار بیشتر پیاده گردان سه در تیپ پیرانشهر ن ماوچ. نماید

 اهبکه ش بود پادگانبرای حفاظت  گردانیک ، بودمستقر  عمرانحاجده ارتفاعات ومحد درو 

 یپاکسازکه هایی ترا در قسم گردانکه الحمدالله این  کردمیرش را محافظت ود تا روباید د

 انجامبا آن اختیار داشتیم که عملیات رزمی  هم در گردانک ی. دموقر نمتیم مسبودکرده 

پایگاه  ،یمکردمیخارج  بضد انقالبه نقاطی که از دست عناصر  توجهبا باید مرتب و  ادیمدمی

 جناب سرهنگ علی، ونیر  بودکم واسطۀبه برای همین. دیمشمیمستقر و  زدیمجدید می

 .کنم قفورا مت هاتر دادند عملیاودستو  ندبودنگران  صیادشیرازی

 به من میهوار  پیاده ۳۴فرمانده لشکرابتدا ، صدای مقامات درآمد، هاعملیاتبعد از اجرای 

ز عزی» :به ایشان گفتم «چرا؟و  که چرا مکرری هاتاسوخاید؟ بازچرا به ما خبر نداده» :گفت

 مکراتداز حزب  هایگانسرکشی به و  پادگانن رفتن از وباید برای بیر  به من گفتند اینهامن 

 نهاآاجازه گرفتن از  بکنیم! آیا خواهیممیه کار خبر بدهیم که چ آنهاباید به  و اجازه بگیری

باال  اهبحثو  هاتباالخره صحب «بگیریم؟اجازه  آنهاننگ نیست؟ تکلیف ما این است که از 

ه کار ک بود هم گفته صیادشیرازی جناب سرهنگ، ی زمینیونیر  یرسید به فرماندهو  گرفت

 .کرده است پاکسازیدش را وخ دورتادورو  بی کردهوبسیار خ

 تا مرز پیرانشهر پادگاناز  ل جادهودر طو  دادیم انجامیک حمله دیگر ، بعد از آن عملیات

می ومنطقه عمو  عراقو  ایران مرزبه چهار پاسگاه احداث کردیم تا رسیدیم  تاسه ، کشور

اضع وتا م پیرانشهر پادگانستیم از توانمیز ور زیرا شبانه ؛ده شدوکمی خیالم آس ،عمرانحاج

در برابر دشمن  آنهاعملیات  ازو  سرکشی نفراتمو  هایگانبه و  تردد، ط مقدمودر خط دمانوخ

 .مز پشتیبانی کنومتجا

ستیم جهت خوامیکه ما  منطقههای راهو  هاکه جاده بودمنطقه این  اساسی ما درمشکل 

و  ضد انقالبسط عناصر وت ،نمائیمر وعبو  استفاده هامان از آن جادهیهایتمأموراجرای 
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و  روعبو  پایگاه داشتند هاسیرم میل تماودر ط آنها. دشمیکنترل و  دومختلف مسدی هاگروه

ر وبرای عبند مسیری را کردمین اراده هر زماو  دندونمها را کنترل میودر وخ کلیه رومر 

های واز نیر  تعدادیو  تندگذاشمی نکمی عنواِن بهنفراتی را  یاو  گذاریمین مینظای هانوست

و  هاجاده تأمینان ما برای ولذا بخشی از ت .ساندندر میبه شهادت یا مردم عادی را و  نظامی

 .دشمیصرف  میهای نظاونیر و  ر مردمومر و  روعب تأمین

 دبامها - جاده پیرانشهر، سردشت - آبادهنگ - جاده پیرانشهر ،سردشت - جاده پیرانشهر

گر ی دیبسیارو  کانو ب - جاده مهاباد، بانه - جاده سردشت، سردشت - جاده مهاباد، سردشت -

 ضد انقالبمختلف ی هاگروهده به عناصر وآل کردستانو  ربایجان غربیآذ استانهای جاده از

های نظامی جهت تردد در ونیر و  د تا مردم منطقهشمیمشخص  آنهاست تکلیف بایمیکه  بود

ی را شکل ممکن این مشکل اساس تصمیم گرفتم به هر بنابراین،. امنیت داشته باشند هاجاده

لی اص ظایفو انیموهای مسلح برای همیشه حل نمایم تا بتودر دیگر نیر  منرزماهمبا کمک 

 .دهیم انجام، کشور بوددمان را که دفاع از مرزهای وخ

 1121سال  7سردشت – ه پیرانشهرجاد پاکسازی

آذربایجان غربی جهت  استانزیادی در ی هاتعملیا سردشت – قبل از آزادسازی جاده پیرانشهر

 بود ایونهگبه یت وضعولی  ،بودرت گرفته وص هاامنیت جادهو  هاشهر تأمینو  ضد انقالبمقابله با 

 .ی داشتیموزیادی پیش ر ی هاتعملیا ،که برای دستیابی به یک امنیت پایدار در منطقه

 هدفمانلین وا، عمرانحاجمی ومنطقه عمو  مرزیبعد از رسیدن به منطقه ما در آن زمان 

یمات ملذا برای دستیابی به این هدف تص، نمائیمآزاد را  سردشت – جاده پیرانشهر که بوداین 

 تیکیکای در قرارگاه تار جلسهومنظبه همین . بودشده گرفته  فرماندهی ح مختلفو در سطالزم 

یت از امنو  در زیر زمینی قرار داشت که هرپیرانش پادگاندر ( اتاق جنگ) پیاده ارومیه ۳۴لشکر

 .تشکیل گردید بودردار وبی هم برخوخ

                                                                 
ناصر ضد انقالب خاکی بود ع –کیلومتر طول دارد. در بعضی از نقاط جاده شنی  1۱حدود  سردشت – . جاده پیرانشهر4

های این جاده عملیات های سنگین و زیاد در گردنهگذاری کرده بودند و وجود کمینصورِت نامنظم جاده را مینبه
 رفت و آمد با بالگردهای هوانیروزپاک

ً
 انجام سازی جاده و تحت کنترل گرفتنش را با مشکل مواجه نموده بود.عموما

کرد. در سراسر منطقه، گذشت و رودخانه پر آب آن را قطع میجاده از ارتفاعات سخت گذر جنگلی می گرفت ازطرِفی،می
ای هاندازها، توپخانه و سالحبه دست ضد انقالب سنگربندی شده بود و نیروهای ضد انقالب از خمپاره هاها و درهکوه

 کردند. نویسندهمختلف در مواضع اشغالی خود استفاده می
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زمین  مهندسی لشکر در زیرسط یگان وکه ت بودای لهوس پیرانشهر پادگانقرارگاه لشکر در 

یک . بودپنج متر عرض و  لوازده متر طو که دارای د بودمتری احداث شده  چهاردر عمق 

بندی مناسب در اطراف را که با تقسیمهای سط دسترسی به سنگرو ی یک متری هم دروراهر 

 .ساختمیممکن ، بودطرف احداث گردیده  ود

جناب جمله الن ازو مسئ دیگرو  سپاه پاسدارانو  هان ارتشدر آن جلسه جمعی از فرماند

 یبرادر محسن رضایی فرمانده، ی زمینی ارتشونیر  یفرمانده صیادشیرازیعلی سرهنگ 

سرهنگ مرتضی جناب ، پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده  سرهنگ جاللیجناب ، سپاه پاسداران

شهید  غربشمال  فرمانده قرارگاه عملیاتی، پیاده ارومیه ۳۴لشکر ۳تیپفرمانده  محمدی

، یوسردار رحیم صف، کاظمی شهید ناصر، جردیوشهید محمد بر ، سرلشکر حسن آبشناسان

لی مسائ که الن شرکت داشتندو تعداد دیگری از مسئو  شهید علی قمیو  هود کاوشهید محم

 .تصمیماتی نیز گرفته شدو  مطرح سردشت – ر پیرانشهرومح پاکسازیص ودر خص

جیه وت ص عملیات آتیوسپاه در خصو  کننده از ارتشی عملهایگانفرماندهان همه 

مایند تا ن ریزیطرحاقدام به  کنندهعملی هایگانشد  تصمیم گرفتهشدند که بعد از آن جلسه 

 .نمایند پاکسازیبسیار مهم در منطقه را و  جنگلیو  هستانیواین جاده ک

از طریق فرماندهان  .در آن جلسه به عهده فرماندهان مجری قرار گرفت پاکسازیلیت ومسئ

جاده  پاکسازی ریزیطرحاًل من قب. نماییدها را برای عملیات مشخص رده باال اعالم شد نیازمندی

م ودببه این نتیجه رسیده  هاریزیطرحدر و  مبودداده  انجامی نقشه منطقه ورا ر  دشتسر  – پیرانشهر

 .برسیم وتلهودو  4اتانوهای آلیم به جنگلتوانمی، پایگاه را بگیریم 9۱انیم وکه اگر ما بت

                                                                 
های و در غرب میرآباد سردشت واقع شده است و یکی از کم نظیرترین جنگل و پیرانشهر بین سردشت طقه آلواتان. من4

های ابتدایی انقالب اسالمی به های چشم نواز، در سالباشد. این جنگل عالوه بر زیباییسرسبز آذربایجان غربی می
های ارتش و کمین های سرقتی از پادگانها، تانکدر آمد و مأمن بسیار مناسبی برای توپ نیروهای دمکرات تصرف
 به دست آورده بودند. بانه –ها با نیروی زرهی در مسیر سردشت ستون

منی های اش در آنجا و مناطق اطرافش، مخفیگاهاین جنگل مملواز درختان کوهستانی است و دشمن از ابتدای استقرار ارت
را دژی نفوذناپذیر در مقابل نیروهای انقالب معرفی کردند  ، بارها آلواتانو دمکرات را ایجاد کرد. فرماندهان مزدور کومله

است و اگر نیروهای انقالب برای رویارویی با ما به این جنگل  جنگل آلواتان سدی نفوذناپذیر»بار اعالم کرده بودند و یک
 ها را از بین خواهیم برد.قدم بگذارند، همه آن

جود داشت با همین نام، تحت واقع شده است. در این روستا زندانی و هم در شمال غربی منطقه آلواتان توروستای دوله
 پس از آنکه نیروهای ارتش و سپاه پاسداران 99۳۴بود. در روز هفدهم اردیبهشت سال  کردستان اتکنترل حزب دمکر 

های عمده کردستان را از کنترل نیروهای حزب دمکرات خارج کرده بودند و پیشروی به سمت مرز ادامه داشت. بخش
رای نیز زخمی شدند. اسزندان را بمباران کرد در نتیجه بیش از پنجاه تن از زندانیان شهید و تعدادی  نیروی هوایی عراق

 مرگان ُکرد مسلمان بودند. نویسندهاز نیروهای ارتش، سپاه، ژاندارمری، جهاد سازندگی و پیش توزندان دوله
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 شهید ناصر کاظمیو  جریوبر  محمد من با شهید ملیات راع ریزیطرحارد وم میتما

و  ندودبجیه شده وت کامالً نیز  آنهاو  بودباقی نمانده  برایمانمی بهاجای او  یمبودبررسی کرده 

 .ندبودده ر ل هم کوقب

 ودب گردانیک در آن زمان آن تیپ  داستعداکه  بود هداش ویژه فرمانده تیپ ناصر کاظمی

آن ، میبودقرار داده  آنهادر اختیار و  بودشده گرفته  ضد انقالبکه از یی هاسالحبا  هابعدکه 

ه جردی هماهنگی کردیم کوبرای اجرای آن عملیات با شهید بر . بودتبدیل به تیپ شده  گردان

 و  شهدا را پشتیبانی کرده گردان ،ارتش توپخانه، بانی آتشاز نظر پشتی
ً
ناطق تعیین م آنان بعدا

 .نمایند پاکسازیشده را 

سپس  ،منمائیهایی پاسگاهو  ریم تبدیل به پایگاهوآمیمناطقی را که به تصرف در بودقرار 

اگر  و فظت نمایندمحا آنهای ارتش از هایگانو  آرایش داده، یمبودکه ما انتخاب کرده  یی راآنها

 . دومناطق مستقر ش در آن، یل بگیردورا تح آنهاانست وتهم ژاندارمری 
ً
رف با تصالبته بعدا

جاده  را در لشکرتیپ  ود شد رومجب پیاده ارومیه 61لشکر فرمانده ،متعدد در مسیری هاپایگاه

در آن شرایط کار  پایگاه 00زیرا محافظت از  .کند درگیر هارودیگر مح و سردشت - پیرانشهر

 .کردمی ایجاد مشکالت زیادی راو  بودای نساده

 فرمانده قرارگاه حمزه سنجقی حاج آقا و آبشناسانحسن  سرلشکرآن زمان شهید 

 میناصر کاظشهید و  جردیوبر  محمد شهیدبا من  .آمدند نزد ما آنان. ندبود)ع( شهداسیدال

ر ومح پاکسازید من برای که اشاره ش طور همان. یمبود هاتهماهنگی عملیاو  ل بررسیوشغم

اطقی من، ی نقشهودر ر و  مبودتهیه کرده و  داده انجامرا مقدماتی  ریزیطرح سردشت –هرپیرانش

 آنهار دو  پاکسازیرا که باید  اصلیو  فرعیهای رومحو  یمکردمیاشغال و  پاکسازی که ما باید

 .مبودمشخص کرده  یم نیزکردمیاحداث اه پایگ

جهت حراست پایگاه  00 بتوانیمد تا شمیاجرا  ایبه گونه ل مختلفی بایدمراح درعملیات 

ی اهوبه دست نیر  فاعات آزاد شدهارتو  مسیرها دوباره ات نمائیمشده احداث  از مسیرهای آزاد

سط وی که تتأمینبه  توجهبا را عملیات انیم مراحل بعدی وبت و بعد از آن نیفتد ضد انقالب

 .نمائیم اجرا، داشتیم نیروهایمانعقبه و  هاهجاددمان در وخی هاپایگاه

 های مستقر دروبحرانی بایستی نیر ی هاتکه در حال بوددر این  هاپایگاهی وجود اهمیت 

د از وجومهای وقدرت فرماندهی در حدی باشند که با اتکای به نیر و  اناییواز نظر ت هاپایگاه
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ی کمکی در ورت رسیدن نیر وغیر این ص در ،دن مشکل پیش آمده برآیندوف نمعهده برطر

 .بودپذیر نراحتی امکاندر زمستان بهو  شب یا درو  شرایط سخت

و  آبشناسان حسن جناب سرهنگ بود هشد قرار ،گرفتهرت وصهای گیبه هماهن توجهبا 

مبنای  ما برو  کاری نداشته باشند کاظمی برادر ناصرو  یجردوبر  برادرو  با من آقای سنجقی

به سپاه گزارش  برادران سپاه، بودهماهنگی شده . کنیمرا اجرا  هاتدمان عملیاوخهای طرح

هر  چیزی که برای ینلوا ،یموعملیات بش وارد برای اینکه. کنممن هم به ارتش گزارش ، کنند

 هایش چیست؟ونیر  دشمن کیست؟ ترکیب. باشدمیشناسایی دشمن  اجب استو  مینظا

 نهوگچ هایش؟ پشتیبانیدر چه حدی استو  نهوگچ هایشوزش نیر وآرایشش چیست؟ آم

ارد را باید مد نظر قرار وین ما میتماچیست؟  هایشیپذیرآسیبنقاط ضعفش چیست؟ ؟ است

 . دیموتجزیه تحلیل نم پاسداران ادران سپاهارد را با بر وین ما میلذا تما ؛ادیمدمی
ً
 جزیهتعمدتا

 .رفتگمی انجام میشهید ناصر کاظو  رالدینیوبا شهید ن هاتحلیلو 

 ،ملهوک، خلقفدایی اعم از، عقیدهو  ع فکرو ن هر از ،ضد انقالبری است که وبه یادآ الزم

با ما و  ندبودمتحد شده ما علیه همه ، ابستگان به رژیم گذشتهو و  منافقین، دمکرات

از  ور تاگو  یمکنمیر ورا تر  ودرصد ت فرستادند که ما صدمی مرتب به من پیغامو  جنگیدندمی

لی با اهاو  یرانشهرمن رفتم مسجد پ. یمکنمیرت وتر بگذاری تر طرف پایت را آن اتشیانهآ

 امدهآممن . بگیرم سرتیپی یا ارتشبدیاینجا درجه  امنیامدهدم من واعالم نمو  صحبت کردم

هدفم از ی ول ،مواصحاب ایشان تکه تکه بشو  )ع(لحسینا یمان اباعبداللهوالگو  مانند آقااینجا 

لیان که سا ردم کُ وملت مظلو  نیدشما آسیب نبیست؟ هدف این است که این شهید شدن چی

یغ استعمار زیر ت، هبودنه سال پیش زیر تیغ بیگا ُنهصد ،هشصد ی بلکه ازوره پهلونه فقط د دراز

من  دخواهمی کسی اگرو  یمگرداندتان باز وبه اصل خو  آزادتان کنیم، هبود آنهامالکین و  هبود

 .شهیدم کنید، خدمتتان هستم من در، را شهید کند

 فرمانده برادر مقبلی. ر داشتوحضو  بودمسجد  قع درور من همان مول تر واست مسئ جالب

 بودر من ول تر وز بعد آن فردی که مسئور  بیست. ر داشتوقت در مسجد حضو آن سپاه هم در

را به  بلیمق واولی  ؛دکنمیاین فرد را پیدا  هوپس شهرستاندر  برادر مقبلی خود. دایی ششناس

 4.ساندر میشهادت 

                                                                 
وسیعی برای برقراری امنیت توسط نیروهای مسلح  های بسیاردر استان آذربایجان غربی تالش 99۱۱. در نیمه اول سال 4

ردد های اصلی استان بازگشایی گها سبب گردید که نود درصد راهو نیروهای مردمی صورت گرفته بود. نتیجه این تالش
ود سازی شجود ضد انقالب پاکو از و شهر مهاباد و همچنین، شهرستان پیرانشهر و مناطق حساسی چون پادگان مهاباد
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 این فرد را 
ً
اب جنستم خوامیمن  بود، هایش گفتهییوند که در بازجردک دستگیر بعدا

یرا ز ؛کرد تنم لرزید ظهوریسرهنگ جناب که هایی تصحبولی  ؛ر کنمورا تر  ظهوریسرهنگ 

، ل بگیرموپ امنیامده، که درجه بگیرم امنیامدهم واینجا قطعه قطعه ش امآمده من» :گفت وا

که  مبودام داده غپی شهرهابه مردم و  اهاستوتمام ر  اهالی به بله. مبه کسی ظلم کن امنیامده

ن عراق که برایماجنگ با  به خاطرِ را  هار وما این مح. کنیم به شما خدمتایم آمدهما ، عزیزان

 پاک هایبعثوجود  زه سردشت را اجبهو  انیم سردشتویریم تا بتدست بگه حیاتی است باید ب

 .کنیم نومان بیر کشورخاک  را از آنهاو 

، میبودریزی ل برنامهوشغم میاظک ناصر برادرو  جردیوبر محمد  برادرهمین زمان که با  در

 بوداجراشده  ضد انقالب عناصرسط وتکه  هاندر این کمی. ن به ما زدندوسه شبیخ تا ود

ای ارچهیک پبا  آنهاپیکر ی وند که ر شهید شد ردشتس – از نفراتمان در جاده پیرانشهر تعدادی

 .منافقین آرم ،ارتش آرا، ندبودشته ون

ن اسالم را به شهادت ی رزمندگاعطرز فجیه ب هانوشبیخو  هانکمی نهوگاین البته در

 نسانا آنانبه  توانمیان نودند که به هیچ عنشمیجنایات زیادی را مرتکب  آنان. ساندندر می

بعد از اینکه . ندبودرسانده  خودج و را به ا ...و ییودرنده خو  توشقا، رحمیبی .گفت

کسی  اگر. ندکردمیله ثمُ  را آنان، ساندندر مینفرات را به شهادت و  زدندانمردانه کمین میوجنا

قطعه قطعه  سپس ردندوآمیرتش را دروست صواز بیخ پ، رفتند که محاسن داشتگمی را

ردند وآآن شهید می ر سرسپس چه بو  ساندندر مینفرات را به شهادت  طرز فجیعیبه . ندکردمی

. ادنددمی انجام آنان ید چه فجایعی راونیست که بگ اسالمی ایران ریود یک افسر جمهح که در

                                                                 
و تا حدودی اهالی استان در امنیت باشند و کنترل جمعیت در اکثر مناطق در دست دولت جمهوری اسالمی ایران، قرار 

جود کنند و حضور خودشان را به نحوی جایی نیروها در پی فرصت بودند تا اظهار وگیرد؛ اما اشرار و ضد انقالب با جابه
 سازی نشده اعالم نمایند.ناطق دور افتاده و پاکدر بعضی از م

ر ترین موقعیت را نسبت به شهو پادگان پسوه که نزدیک و پادگان مهاباد، شهرستان پسوه سازی شهر مهابادپس از پاک
مورد توجه ضد انقالب قرار گرفت،  مهاباد دارد و موقعیت آن به نحوی است که از سه طرف ارتفاعات آن را احاطه نموده،

 که احتمال سقوط پادگان متصور بود.  طوری به
عالوه بر نیروهای موجود در پادگان، نیروهای  پیاده ارومیه ۳۴لشکرمنظور پیشگیری از موضوع و حفاظت از پادگان، به

متری از میلی 9۴۱اعزام نمود. آن نیروها عبارت بودند از: یک آتشبار توپخانه  دیگری را نیز در اسرع وقت به آن پادگان
تانک، یک دسته توپخانه پدافند هوایی از گردان پدافند هوایی  ۳۱۱گرداناز  ۴۱توپخانه، یک دسته تانک ام. 9۴۳گردان

 -999نیز با کاشتن مین غیر قابل عبور گردید. )برای امنیت، ص  لشکر، عالوه بر اقدامات فوق، اطراف پادگان پسوه
99۳) 
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 سائل رام اینگونه آناناما . باالستو  ند رفیعوخداالبته کسی که شهید شده جایگاهش در نزد 

 .ردندکنمیدرک 

و  هراس غیره همیشه درو  سپاهیو  مان ارتشیعظمت رزمندگان با ایو  هنمیِه  از آنان

 .زدج میو نشان موکه در در  بودحشتی و ناشی از آنهانه اعمال وگاینو  ندبودحشت و

د اهنویا به هالکت خو  دهانای رزمندگان اسالم گرفتار شوزی به دست توتند که ر دانسمی

 در آنمرتب و  دشان ایجاد کردهوند که خبودگردابی گرفتار شده و  در منجالب آنان. رسید

 .اندبارشان رسیدهکبتند که به پایان عمر نبوداقف و کامالً و  ندزدمیپا و  مرداب دست

به  پیرانشهر جاده :آزاد گردیدو  پاکسازی طی مراحل زیر سردشت – جاده پیرانشهر 

 پیرانشهر انشهرستده ومتر آن در محدوکیل چهلد وحددر ل دارد کهومتر طوکیل 1۱سردشت 

از و  دخانه کالسواین جاده از غرب ر . سردشت است شهرستاندر ( متروکیل ۱۱) مابقیو 

ی هاهگروشد تا جب وارض طبیعی مواین ع. دکنمی روشیده از جنگل عبوهستانی پوکمناطق 

ی دگولذا با آس ،ممکن استزی این جاده غیرِ آزادسا ،ر کنندومنافقین تصو  ملهوک، دمکرات

شان مرکز درمانی ایجاد واوستای شیودر ر و  ش اسلحهوفر  ان بازارو او و  ستای میرآبادودر ر خیال 

، سردشت ازو  جناح یعنی از پیرانشهر وز داازی این جاده ع عملیات آزادسو با شر . ندبودکرده 

ز ا ونیر  آوریجمعمنافقین با و  های فدایی خلقچریک ،ملهوک، دمکرات رشیوشهای هکوگر 

 .آزادسازی جاده به کار گرفتند گیری ازو برای جل خود راسایر شهرهای کردنشین تالش 

 (متروکیل 9۱د وحددر). آباد آزاد شدتا منطقه گل از پیرانشهر 99۳9ل خرداد ودر تاریخ ا - 9

، ستاهای بیشاسبور . رش آزاد شدآباد تا منطقه قلعهتیرماه از گل ۳۳در تاریخ  - ۳

ا بریتو  زیده، آبادکچل( ضد انقالبی هاگروهمقر فرماندهی ) دهگاه، انو او ،نالس، لصهوشی

 .خارج گردید ضد انقالبجاده از تسلط و  پاکسازیمتر وکیل ۳۳د وحد

اد آبستای بادینورش تا ر منطقه قلعه از ،سوم یدر مرحله، رماهوشهری مششدر تاریخ  - 9

 پاهیکی از فرماندهان س ،کاظمی ناصربرادر  متأسفانه .آمداسالم در  هایوبه تصرف نیر و  آزاد نیز

د دت رسیبه شها متری پیرانشهروکیل هشتآباد در ستای بادینودر نزدیکی ر  پاکسازیدر حین 

 .قف گردیدوزی متوعملیات چند ر  ،که با شهادت این سردار رشید اسالم

ستای پردنه وعملیات در ر و  مرحله چهارم عملیات آغاز رماهوشهری هجدهمدر تاریخ  - ۴

 لهوبیکل ،آبادمیر ، زیلهوگ، تاسیانقلعه، االنسوم، آبادستاهای نبیواین عملیات ر  در. ختم شد

 .گردید پاکسازینیز  وچاکو 
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. آغاز گردید ماهمهر ۳۱در تاریخ  که بود اتانوبه جنگل آل ورود آخر عملیات یمرحله – ۱

 ورِت صبه ضد انقالبعناصر و  بودخاکی  و شنی به سردشت بعضی از نقاط جاده پیرانشهر

 ،این جادههای زیاد در گردنهو  سنگین یهانکمیو  کردندگذاری مینامنظم جاده را مین

آمد و  رفتو  یق انداختوتع تحت کنترل گرفتنش از خرداد تا مهر بهو  جاده پاکسازیعملیات 

 .شدمی انجام ی زمینی ارتشونیر  زوانیر وهای هبالگردسط وت فقط

عناصر  نفر از هفتادد وحددر دشتسر  – پیرانشهردر مراحل عملیات آزادسازی جاده 

در پایان این عملیات . دندش مینفر آنان زخ 9۳۴به نزدیک و  کشته ضد انقالبهای هکوگر 

 زی رزمندگان قرارگاه حمزهوپیر  ۳۱/۱/99۳9تاریخ در  میبا ارسال پیا (ره)امام خمینی

ی است روالزم به یاد آ. سردشت تبریک گفتند – ه پیرانشهردر آزادسازی جاد را )ع(شهداالسید

 4.ازات این عملیات شهرک ربط نیز آزاد گردیدوکه به م

داد تا با  یتمأمور سردشت شهر در مستقر رقرارگاه ُح به سیدالشهدا)ع(  قرارگاه حمزه

هی هاگردان) ی سپاههایگانکارگیری هب
 
 گردان ودو  مهابادو  بانه، پیرانشهر، سردشت( جندالل

 . نمایدرشیان آزاد وشهرک ربط را از کنترل ش زوانیر وبا پشتیبانی هو  پیاده از ارتش

 فق شدند شهرک ربط را آزادورزمندگان اسالم مو  غازآ ۳۱/۱/99۳9در تاریخ  ،این عملیات

ا تالش کردند ت آنها، داشت ضد انقالبی هاگروهبه علت اهمیتی که این شهرک برای . کنند

که در شهرک مستقر  میهوار پیاده  ۳۴لشکر 9۱۱گردانهای ونیر . بار دیگر ربط را تصرف نمایند

 اما در ؛کردند نشینیعقباز شهرک  ۳۳/۱/99۳9رشیان در تاریخ وند تحت فشار شبود

ز بعد وتا صبح ر و  شد انجامی رزمندگان اسالم وس همان شب حمله دیگری از ،۳۴:۴۴ساعت

ارتش در  یادهپ 99۱گردانهان از ویک گر و  این شهرک به کنترل رزمندگان اسالم در آمد دوباره

 2.را برقرار ساختند امنیت آنو  آن مستقر

                                                                 
قرار دارد. گروهی از نیروهای حزب  مهاباد –و کنار جاده سردشت  ربط در پانزده کیلومتری شمال شرقی سردشت شهرک.  4

های فدایی خلق در این شهرک استقرار داشتند و جاده سردشت به مهاباد را کنترل کرده و مانع چریکو  ، کوملهدمکرات
 شدند. نویسندهاز این جاده می از عبور مردم و نیروهای نظامی و انتظامی

رستان ای در شمال شهدر منطقه 99۱۱گوید: در آبان و آذر سال اکبر اصالنی مینویسنده کتاب سرهنگ ستاد علی .4
توپخانه انجام وظیفه  99گروهتوپخانه  9۱۱گردانمتری در میلی 9۴۱بان آتشبار توپخانه عنواِن دیدهبه سردشت

پیاده  ۳۱لشکرهای توپخانه متری مستقر در پادگان سردشت متعلق به یکی از گردانمیلی 9۴۱های کردم. )توپمی
در شهرک ربط یک و احد پیاده به فرماندهی سروان بیژن  بود که ما نفرات آن یگان را تعویض نموده بودیم. سنندج

بان آن ستوانیکم عباس علیلو و ستوانیکم پیاده حمزه( مستقر بود و دیده ۳9لشکرپیاده مرکز ) 9لشکرامتیازیان از 
 یوش مجتهدی بودند.دار
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 سردشت - آبادهنگ - جاده پیرانشهر پاکسازی

 99۴د وحددر، بود سردشتو  این جاده که در گذشته جاده اصلی بین شهرهای پیرانشهر

در  عملیات نحوهد که وشمیمنطقه جنگلی  وارد آبادستای هنگوبعد از ر و  دل دار ومتر طوکیل

 .را داشت خودر هم شرایط خاص وآن مح

 - میرآباد - هربا آزادسازی جاده پیرانش زمانهمآسفالته  عملیات آزادسازی آن جاده غیر

 پاهس)ع( حمزه سیدالشهدا، ارتش غربشمال  رارگاهبا نظارت ق چند مرحله در که بود سردشت

حله مرشرح زیر به رد مسلمان به کُ  مرگانپیشو  ژاندارمری، سپاه، های ارتشومشارکت نیر و 

 .اجرا در آمد

از شد که آغ از سمت پیرانشهر 99۳9ر سال وشهری هفدهدر  ،ل عملیاتوا یمرحله - الف

و  آبادریگ، ینوال ، رانوگستاهای گردهور ( متر9119) زردهبردو  ه بر ارتفاعات ساکانوعال

 .به تصرف رزمندگان اسالم در آمد سختکانی

ل آن ارتفاع ودر طو  شد انجام 99۳9ر سال وشهری ۳9در  ،عملیات دوم یمرحله - ب

 .سالم افتادبه دست رزمندگان او  رشیان خارجوشینه از دست شگرد

، اجرا گردید که ارتفاعات سرتیزو  آغاز 99۳9مهر سال  دومدر  ،عملیات سوممرحله  - ج

ه آباد بشالیو  بیگاستانب، ستاهای شختانور  همچنین،و  متکحاجی ،(متر۳۳۴۴) زردبرده

 .تصرف رزمندگان اسالم در آمد

 :شرح زیر اجرا گردیده در سه مرحله بهایی تعملیا نیز ر سردشتواز مح

فاصل آغاز گردید که جاده در  99۳9مهر سال  ۳۳از  ،ل عملیاتوا یمرحله - الف  حِد 

 .در آمدخودی های وبه کنترل نیر ولیو آباد تاعثمانهای ستاور 

، عملیاتاجرا گردید که در آن مرحله از  99۳9در آبان سال  ،عملیات دوم یمرحله - ب

 .خارج گردید ضد انقالبهای واز تسلط نیر وه جوتا شیولیو هایستاور 

                                                                 
 در شبروز وصورِت شبانههایی بهدرگیری پیرانشهر -راهی ربطدر سه

ً
و یکی از محورهای حساس  هاجود داشت، خصوصا

بودم. آن شهرک  هابانان ربط مرتب در تماس بودم و شاهد درگیریمن با دیده هارفت. در درگیریمنطقه به شمار می
ر اهمیتی که داشت بسیا واسطۀشد، توجه عناصر ضد انقالب هم به شهرک ربط بهحساسی برای ما محسوب می منطقه

 زیاد و نسبت به آن منطقه حساس بودند به خاطر اینکه در موقعیت خاصی قرارداشت.
شه در حفظ آن تالش های بسیاری را انجام و همینیروهای ارتش، سپاه و ژاندارمری بعد از انقالب در آن محور عملیات

الجیشی را که محل تقاطع سه جاده مهم کردند. نیروهای ضد انقالب هم در تالش بودند تا این محل مهم و سوقمی
د در آورند تا کلیه حرکات نیروهای بود را اشغال و به تصرف خو پیرانشهر -و سردشت مهاباد –، سردشت بانه – سردشت

 راهی تحت کنترل خود در آورند. نظامی و عبور و مرور مردم عادی را در این سه
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گردید که رزمندگان اسالم بعد از  اجرا 99۳9 ماهآبان نیز در ،عملیات سوم یمرحله - ج

 نقاط، رهوقدشتو  انو آال ، اشونی، روگر ، درهاسپی، اشانوشی، ستاهای سلمانور  پاکسازی

یق طر را نیز از سردشتو  ارتباط شهرهای پیرانشهرو  هم تصرف انشده این جاده ر  پاکسازی

 .دندوبرقرار نم آبادهنگ

 ن سدیواز خارج چ ضد انقالبذ وزیرا در مقابل نف ؛بودردار واز اهمیت زیادی برخ آبادهنگ

ه شد واقع قعیت کنترل داخلی نیز در منطقه پر جمعیتواز لحاظ مو  قرار داشت آنهامقابل 

هان ویک گر و  احداث آبادهنگر پایگاهی در واین مح پاکسازیبه همین جهت بعد از . بود

سالح سنگین نیز به  تعدادیو  در آن مستقر گردید پیاده ارومیه 61لشکر 2تیپیت شده از وتق

 .گردید تا قادر به حفاظت از آن منطقه مهم باشد واگذار هانوآن گر 

 رهاودر مح پایگاه 15برای تصرف  هاتعملیااجرای  نحوه

که ما باید برای تصرف هر پایگاهی  بود اینگونهپایگاه  9۱تصرف و  عملیات برای اشغال نحوه

م یابیم که تمادرمی، دوعملیاتی اگر بررسی ش ن زمین منطقهوادیم چدمی انجامیک عملیات 

، جنگلیو  بزرگهای همه تیغه در. دوشمیع و آنجا شر  اش اززاگرس مرکزی سرچشمههای هوک

انیم به وتا بت پایگاه بزنیمو  متر یک محلی را اشغال ُنهصد یم هربودر ویعنی بعضی جاها مجب

یعنی  ،یدنددمیباید همدیگر را  هاپایگاهین نفرات ا، ن دید نداشتیموچ. عملیاتمان ادامه دهیم

 .ندرا برقرار نمای هاجاده تأمینانند وند تا بته باشاضع یکدیگر داشتوی مودید نظری ر 

در . بودمتر از ُنهصد پایگاه کمتر  وفاصله د، شرایط زمین واسطۀبهمناطق هم  بعضی از

 و  دشیممتر هم بیشتر وکیل دوز فاصله ا، بی داشتیموتیر خو  دید میدانبعضی مناطق که 
ً
بعضا

 هاپایگاهاصل وفری ومحو  مسیر در هربه هر جهت زمین منطقه . سیدر میمتر هم وکیل ۱/۳به 

ستقر م مستقل صورِت بهارتش های واحد هاپایگاهاین  در. کردمیدیکته  هایگانرا برای استقرار 

 الی ودو  یمکردمیسنگربندی و  زدیمریز میخاک روتا د رومبنای یک پدافند د ا برکه م ندبود

از  تعدادی هابرفتیم که شگمی نظر در هاپایگاهی این وجل راق سمع نیز درسه سنگر است

 هرکس یا ضد انقالب عناصری از تا اگر، سمع فتند داخل این سنگرها برای استراقر مینفرات 

، ادنددمی به فرمانده پایگاه خبر ،ی قصد نزدیک شدن به پایگاه را داشتودیگری به هر نح

 .تا تهدید را برطرف نمایند دندشمیعمل  وارد هایشوفرمانده پایگاه با تعدادی از نیر  سپس

 .داشتند راهایی درگیری، ندشدمیمستقر  هاپایگاهها در واحد ل کهوی اهابش خیلی از

صف گاهی والمع، یمکردیمرعایت نیز ارد ایمنی را ومو  بی کردهوخهای بینیپیشما ولی 
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شیاری وبه ه توجهبا  ضد انقالبهای ونیر ولی  ؛مدآمیوجود  بهشدیدی های قات درگیریوا

 تهف هاهمان درگیری در باریک. دندشمیتلفات زیادی را متحمل  ،در پایگاهخودی های ونیر 

 در کنار و شده ی ارتش کشتههایگانسط نفرات ودرگیری ت را که در ضد انقالبعناصر  جسد از

رانه غافلگیی هاتعملیا قات باوگاهی اهم  آنهاالبته . کردیم آوریجمع، ندبودپایگاه افتاده 

 .ادنددمیآزار  و اذیت ما را ،دشانوخ
های وند که نیر بودشنی کشیده های ی جادهویم سریع یک الیه آسفالت ر بودمثاًل ما داده 

و  بویک تکه از آسفالت را خیلی خو  ندبودآمده  اآنه. نگذارند هامین در جاده ضد انقالب
مین ی زوند سپس آسفالت را ر بودکرده  گذاریمین را زیر آنو  همانند قالی بلند کرده، ماهرانه

 کرفو  دندشمین توجهکه مهایی ودر وراننده خ. بودمشخص ن ند که اصالً بودری گذاشته وط
 ی مینور ، جاده آسفالته در متأسفانه، دتردد هستنو  درحال حرکتی آسفالت ور  ندکردمی
ا بیشتر ر  امنیتیی هاتاتفاقات زیاد داشتیم که مراقب اینگونهاز . ادنددمیتلفات و  فتندر می
 لحظه امکان دارد رخ چنین اتفاقاتی هر ،دهودر منطقه آل یت این است کهواقعولی  .یمکردمی

 .ندوغافل نش گاههیچو  ندست آمادگی کامل داشته باشبایمیها ولذا نیر  .بدهد
 تر ازمراتب سخته ب کارخرابو  ده به چریکوآل در مناطقبرای همین است که جنگیدن 

دشمن کاماًل مشخص ، های منظمزیرا در جنگ. جنگ منظم است هایمیدان جنگیدن در
و  دکنمی گریزو  دشمن مرتب جنگ ،های نامنظمجنگ درولی  ؛دوشمیدیده و  است

های ویژگی منطقه جغرافیایی هم زمین هر. دام انداختن آن شرایط خاصی داردبه و  ناپیداست
 این غیر در ،زش دیده داردوکاماًل آمفرادی د که نیاز به اکنمیدش را برای جنگیدن دیکته وخ
 .ابدیمیی افزایش انسانی ورت تلفات نیر وص

مسجد شهر ، مبود کردهدر مسجد صحبت  برای مردم پیرانشهر، دموکه اشاره نم طورهمان
 وه ابو  آشنا شدم وبا ا مسجد پیرانشهر در. بی داشتوحانی اهل تسنن خوهم یک ر  پیرانشهر

که  دکسی به ما حمله کن اینکهمگر  ،با کسی کاری نداریم، با عراق بجنگیمایم ما آمده، گفتم
حاال ، عراقی هستند دورانمز ، ند که مهاجم یا مهاجماوشمیمشخص و  همیمفمی وقت آن

 .هیویا هر گر و  ق یا فداییمناف، دمکرات، ملهوک. انی که باشدوعن تحت هر
دمان ودفاعی خ سد خواهیممیما . است کشورو  دشمن ملت، تیراندازی کند به ما هرکس

ه خدای نه اینک ،دمردم منطقه باید به ما کمک کنیو  شماو  استحکام بخشیمرا در برابر دشمن 
 ودب کردستان دمکراتحزب  رهبر وزمان قاسمل آن. نماییدمعارض همکاری ی هاگروهرده با ناک

و  دتوخ ،ن بگذاریوبیر  پیرانشهر ایت را ازاگر پ، بودگفته و  غام دادهمن پیسط قاصدی به وتو 



 033  ♦♦♦ پیاده ارومیه 14فصل نهم: انتقال به لشکر

 

، بهوخ» :م! گفتینگذار از پیرانشهر ترطرف یم! مراقب باش پایت را آنکنمی بودرا نا هایتنیگا
تصمیم گرفتم یک حمله دیگر  لذا «.است چله گیر ما افتادهو  چاقو  بویک حریف خ االن

 ند؟وشمیچه کسانی مانع ما  یند؟آمیم چه کسانی به کمک ما یینتا بب، بکنیم
 9۱۴نزدیک به وقاسمل زمانهم ،یمکردمی پاکسازیرا  سردشت – جاده پیرانشهرزمانی که 

را آن و  دحمله کر  ه شهید افشارتپ به نامما ی هاپایگاهیکی از به و  هایش را فرستادواز نیر  نفر
 ان افشارو ر س خودکه  تعدادی از نفرات را شهید کردند. خیلی سریع گرفتندو  ضربتی صورِت به

 با من زوصبح همان ر . کردیم گذارینام افشار شهید به نام آن تپه راو  شهید شد همانجا هم در
 آنهای وسرگرد صفی فرماندهبه  هتوپخانا یگان بو  بوهای خوتعدادی از نیر و  فرمانده پاسگاه
 ا ابلست، رفتیمهم تر طرف متر آنوکیل دهتا  ماو  ندبودمرتب در حال گریز  آنها. را دنبال کردیم

ستیم خوامیو  یمبود آنهابه دنبال و  کردیم پاکسازی ما آن مناطق را نیز... و زنگواشنو  کبلسو 
 جنوب در) اخانشسر های هوسمت کبه و  شدند رفرافق به وم آنهاولی  .آنان ببندیم را برفرار راه 

ند تگریخجانداران و ( شده است واقع پیرانشهرو  نقدهی هاشهرستانآذربایجان غربی بین 
 .قطع تماس با ما را نداشتندو  راهی جز فرارو  هستیم آناندنبال ه بما که ند بودن فهمیده وچ

ین ا بعد از زوسه ر  وما د، بودآباد یر مو  اتانوآل هایدر جنگل آنان فرماندهیو  تمقر تشکیال
یی هاسالح. حمله کردیم آنهابه  دوبارهو  دیمرهایشان نکر و  را راحت نگذاشتیم آنها، عملیات

دیگر  و متریمیلی9۴۳های تفنگو  4رپینواسکو  اییوه دافندپ متریمیلی۳9 هایتوپمثل 
 شانخط مقدم ند را دربودبه غنیمت گرفته  99۱۱در سال  مهاباد پادگانرا که از یی هاسالح

تانک  هانومن یک گر . ندبودکرده  ت مستقروالمو  چیانه یباال و  البینو  آباددره بادین در واقع
یتی جا فعال رید که هرت دایلوشما فقط مسئ» :گفتمهان وگر اختیار داشتم به فرمانده آن  در
، سالح دیگری یا هر متریمیلی۳9 هایتوپیا و  هانرپیویا اسک متریمیلی 9۴۳های تفنگاز 

  «.رد اصابت قرار دهیدورا م آنهاباید با تیر مستقیم تانک ، مشاهده کردید

اهیم وخکه فردا حمله ایم هستاها هم ابالغ کردوبه ساکنین ر »: ی پیاده هم گفتمهایگانبه 

زیرا ما  ؛دتان باشیدومراقب خو  نکنید با دشمنان همکاری، یدوکشته نش خواهیدمیاگر . کرد

 «.دوکشته نش جهتگناه بیاز مردم بیعی داشتیم که کسی ند تکلیف شر ونزد خدا

                                                                 
تر است، اما بسیار سریع و قدرت مانور خیلی خوبی دارد که یک نوع خودروی زرهی است که از تانک و نفربر کوچک. 4

 در لشکر
ً
شوند. مأموریت های سوار زرهی سازماندهی میعنواِن یگانرتش بههای زرهی و پیاده نیروی زمینی امعموال

ت است و در مأموری هادر عملیات هاواسطه تحرکشان شناسایی و تأمین و یا حفاظت جناح لشکر های سوارزرهی بهیگان
دبیر ها بستگی به تشود. در هر صورت تعیین نوع مأموریت آنها به واسطه تحرکشان استفاده مینیروی پوشش هم از آن

 فرمانده لشکر دارد. نویسنده
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طه کیانه نقتا و  متریوکیل دهب را تا وه بسیار خسه پایگا، ع کردیمو د شر وعملیات را صبح ز 

 فرمانده یکی از وا. بعد هم شهید شدو  جانباز روپان حسینو که سر  بودمحل  در آن. مآزاد کردی

 رد اصابت قرار گرفتوم ضد انقالبنفرات  متریمیلی9۴۳که با تفنگ  بودپیاده  یهاگروهان

 انهکه  بوددرصد  هشتادتا چندین سال هم جانباز . پایش قطع شد وهر دو 
ً
راحات ج واسطۀبهیتا

الش کیانه ت که در بودبسیار شجاعی  افسر. درجه شهادت نائل گردیدداشت به  که شدیدی

 .ر چشمگیری داشتبسیا

 ،عملیات آن بعد از وقاسمل. را حفظ کردیم س آنسپو  انش کیانه را گرفتیمهوگر  و وبا تالش ا
لیغات تبو  شایعات بیگانه همهای ورادی در. یریمگمی پس که کیانه را از شما بودرده وقسم خ

دارد  وا» :فتندگمی و ر خمینیومزد، ندبوداسم من را گذاشته  .ندکردمیزیادی  منفی
 و دهوهای بیهاین حرف یک مشت از «.هددمی انجامخلقی ضد یتمأمورو  دکنمیکشی نسل

را  خود دهوتبلیغات بیه .ندبودها آن حرفدشان خریدار وکه فقط خهایی بافیغو در و  راجیفا
 ازو  ندبودع کرده و شر  99۳9 سال پائیز در

ً
 ما هر .دادندهای بیگانه ادامه میوطریق رادی مرتبا

 مردم درو  در منطقه پایان داده آنهای که شده به جنایات ودیم تا به هر نحشمیتر ز مصممور 
انیم با ودمان در برابر دشمنان بعثی بتوتکلیف خ ما هم بهو  ،ادامه دهند خودبه زندگی  ،امنیت

 .نمائیمتر از گذشته عمل صالبت
 هود کاومحمبرادر پاسدار و  جردیوحاج محمد بر برادر پاسدار  و ناصر کاظمی برادر پاسدار

ای قهعالو  محبت واسطۀبهکه من  ندبود در سپاه پاسداران با خداییو  بوبسیار خ از فرماندهان
ن ابرای حفظ ج، تکلیف شرعی داشتمو  یتلومسئ از طرفی،و  داشتم آنهاکه نسبت به 

م را الز های یسازمانده، ضد انقالبعناصر  رد باصحنه نب زی دروپیر  همچنین،و  هایشانونیر 
 تأمین آنهاری را نیز برای وضر و  الزمهای پشتیبانیو  ادمدمی انجام آنهای هاتبرای عملیا

و  لرا تعدی هاگردانبعضی از  اندازخمپارههای دستهو  کمک مستقیم توپخانه گردان .مکردمی
 .ا در عملیات مشکلی نداشته باشندادم تدمیدر اختیار این برادران قرار 

پایگاه را باید  9۱تعداد  سردشت – جاده پیرانشهر آزادسازی در، دموکه اشاره نم طور انهم
 زدیکنانستیم با همکاری وز توما در یک ر . تا به اهدافمان برسیم رفتیمگمی در مراحل مختلف

ع و در مجم .نمائیم پاکسازیرا  منطقهو  پایگاه دشمن را تصرف هفت با برادران سپاهصمیمانه و 
ل حادر هابش ،بیشتر ضد انقالبه عناصر یم کبودما در آن منطقه به این نتیجه رسیده 

ه که بودشب نیمه ،۴۴: ۴9 تا ۴۴: ۳۴ بهترین زمان حمله بین ساعتو  ش هستندونوعیش
 نهاآای کمین از که بر  آنهاهایی از واحد غیر از به، ندبودخسته هم و  ششان تمام شدهونوعیش
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 آنهابه همین دلیل مابقی . دندشمیگذاری ل مینومشغ هاجادهو  معابر در اینکهیا و  جدا
 در این ساعات خو معم

ً
دمان را وعملیات خو  یم زمان حملهکردمیسعی  روازاین. ندبوداب وال

 .های شب تنظیم کنیمدر نیمه
 ردستیم از بالگخوامیمنطقه برای شناسایی  ،سردشت - جاده پیرانشهر پاکسازیبرای 

 «.یمآمیدم برای شناسایی ومن خ» :گفت آبشناسان حسن جناب سرهنگاستفاده کنیم که 
 ضدهوایی متریمیلی۳9 هایتوپکه دیدیم با  بودر نشده ومتر از شیان دوز بالگرد یک کیلوهن

 ؛مخواهیمینبالگرد » :مگفت سریع برگشت آن بالگرد خلبانکه د وشمیدازی به سمتش تیران
 «.بود ضد انقالبنقاط حساس در دست و  زیرا ارتفاعات

خمپاره ، متریمیلی9۴۳ن تفنگ وهمچیی هاسالحمسلح به و  منظم واحد از یک آنها 
 اختیارشان در نی نیزی پشتیباهاسالحدیگر و  ندبودردار وبرخ ۱جی .پی .آرو  متریمیلی۳۴
 بهتر است برای هر عملیات ابتدا یک» :مگفت. آفرین باشدست برای ما مشکلتوانمیکه  بود

 «.ممشخص کنیو  را شناسایی آنهاسنگین ی هاسالحاضع ومو  گشتی شناسایی اعزام کنیم
 خانهتوپ اردر اختیی سنگین آنان را هاسالحاضع وم گراهایو  مختصاتو  دادیم انجاماین کار را 

 . اضعشان را منهدم کنندوادیم تا مدمیقرار 
ی هاسالحی وآتش سنگینی را به ر خودی های توپخانه، دشمیع و عملیات که شر 

فقط ، دندشیممشکل  نظر پشتیبانی آتش دچار نتیجه از در. یختندرمی ضد انقالبپشتیبانی 
 .کردمیهایشان تیراندازی خمپاره یگاهو پراکنده  صورِت به

ر د)ع( زمان هم استعداد تیپ سیدالشهدا در آنو  بودسریع و  آسابرق صورِت بهعملیات ما 
 ،انیوجو  سن کم واسطۀبهلذا  ؛بودسال  ۳۳تا  هفدهاما سن نفرات آن بین  ؛بود گردانحد یک 

 صیاتوبه خص توجهبه همین جهت با . سریعی داشتندهای العملعکسو  یدندودمیسریع 
ما هم خیلی ، رفتندگمی را ضد انقالباضع وم ،ندبودیی که طی کرده هاآموزشو  انرزمندگ

آماده  آنهاو  یمکردمیاضع مستقر ودمان را در موکالسیک خو  ایهای حرفهوسریع نیر 
 .غیرهو  گرفتن اسیرو  دند برای تخلیهشمی

 را)ع( شهداالسید ویژه گردان ،دشتسر  – عملیات آزادسازی جاده پیرانشهر البته ما در
 از نظر پشتیبانی آتشو  خمپارهو  توپخانهآتش و  سنگینی هاسالحیم به بودمجهزش کرده 

 4.مشکلی نداشتند گونههیچ

                                                                 
بود. او به پیشنهاد برادرمحمد بروجردی فرماندهی  . فرمانده تیپ سیدالشهدا)ع( در این عملیات شهید ناصر کاظمی4

رفت و فعالیت خود را در پاوه با سمت  به پاوه 99۱۱ماه سال همراه چند نفر دیگر در دهم دی وقت سپاه کردستان
الب های مسلح ضد انقفرماندار آغاز نمود، عالوه بر آن به فرماندهی سپاه پاوه نیز منصوب گردید. او برای مقابله با گروه
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 و یم تا از نظر آمادگی رزمیبودداده  آنانبه ، یمبودا هم که گرفته ر  میغنائ ،عملیات در آن
رهنگ جناب سی زمینی ونیر  یر فرماندهوبرابر دست از طرفی،. یابند ارتقاتجهیزات سازمانی 

 یبانیپشت واحد ر یکوبه مر  آنان. یمکردمی آناندیگری را نیز به های کمک صیادشیرازی علی
ی هاگانیهمیشه متکی به پشتیبانی آتش و  بودر کامل نوبه طولی  ،سازمان دادند آتش نیز
 .ندبودارتش  توپخانه

ن دلیل پراکنده شده ب، پیرانشهر استعداد تیپ ،ی پیاپیهاتبا اجرای عملیا در آن زمان
افته گسترش ی زیرا تا نزدیک میرآباد سردشت ،بودن هاتی عملیاوگابوج دیگر، یشهایگان

به پیاده هم  ۳تیپی هایگان. یمبودراکنده شده نیز پ ونام جاکای به در منطقهو  یمبود
سردشت عملیات و  جناح یعنی از پیرانشهر واز د سرهنگ مرتضی محمدیجناب فرماندهی 

 ویژه گردانسردشت  خودتا  جردیوحاج محمد بر برادر است ومن به درخ با واو  ادنددمی انجام
در  سرهنگ مرتضی محمدیجناب و  را من ۳تیپی هایگانولی  ،یمکردمیرا پشتیبانی  شهدا

و  تانوهای آلجنگل پاکسازیبرای هم  زمانهمیک عملیات . یمکردمیاضع مستقرشان وم
 .دادیم انجامنیز در میرآباد  تودولهآزادسازی 
 ردانگی کمکی دیگر در اختیار وه یک مقدار نیر ورا به عال آن، ضربت داشتیم واحد ما یک

 ردانگ ویژه یهاگروهان یکی از. تان رفتندوسمت آلبه  آنان. گذاشتیم)ع( سیدالشهدا ویژه
ل هم جنگو  روتانه آن محشبخود که خوی نموپیشر  وتلهود روحم پاکسازیبرای )ع( سیدالشهدا

 یک، بیگ استانفت به ر می آبادهنگر دیگر هم داشتیم که از ویک مح. ز آزاد شدودر یک ر 
سرشاخان که این ارتفاعات بین دهلیز و  سختان در دامنه ارتفاعات به نام بودجای دیگر هم 

یل اسماعقلیو  زمزیرانهای هم گردنهعملیات  بعد از آن .بودار گرفته قر  شهر سردشتو  مهاباد
ساعته به  ۴۱میرآباد که رسیدیم یک استراحت ستای ور ما به . که آنجا را نیز آزاد کردیم بود

                                                                 
اوه و نیم خدمت در پ در کردستان، تیپ ویژه سیدالشهدا)ع( را تشکیل و فرماندهی آن را به عهده گرفت. پس از یک سال

 کردستان منصوب گردید. عنواِن مسئول سپاه پاسدارانرفت و به به سنندج
جمله اقدامات از  ، تکاب، صائین دژ و سد بوکان، کامیاران، مریوانسردشت – سازی مناطق حساسی چون جاده بانهپاک

سردشت در یکی از روستاهای  -سازی محور پیرانشهردر حین پاک ۳/۳/99۳9رود. در تاریخ متهورانه او به شمار می
 منطقه از پشت سر مورد اصابت گلوله ضد انقالبیون قرار گرفت و به شهادت رسید.

ه ب سیدالشهدا)ع( مسئولیت فرماندهی تیپ ویژه شهدا رگاه حمزهاز سوی قرابعد از شهادت این شهید بزرگوار طی حکمی 
ا ب پس از شهادت شهید ناصر کاظمی سردشت – سازی محور پیرانشهرزاده سپرده شد. عملیات پاکمحمدعلی گنجی

 د. سازی شو تیرکش باال و تیرکش پایین پاک آبادی نخست روستاهای هنگقدرت بیشتری آغاز شد که در مرحله
 روز فرماندهی تیپ ویژه شهدا ۳9بعد از  ۳1/۳/99۳9سازی این محور در تاریخ زاده نیز در حین پاکشهید محمد گنجی

، در سن بیست سالگی به جمع شهدا پیوست. یک عملیات با دو فرمانده شهید. بعد از شهادت شهید ناصر کاظمی
 «نویسنده» روحشان شاد. 
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 ،اترساندن تدارکو  پشتیبانی آتشو  کنندهعملی هایگان ها دادیم برای تجدید سازماِن ونیر 
 مهمات بهوخص

ً
 .مانعملیاتیهای واحد صا

تیک پشتیبانی لجس از نظرچه ، ها چه از نظر پشتیبانی آتشواحد ذاشتیمگمیالبته ما ن

که  ناالسومو  آبادع کردیم به سمت عثمانو شر  ما عملیاتمان را ابتدا. ندوقف شویک لحظه مت

 4.رت گرفتودر یک مرحله ص

م ه آنجا را، آباد هستدخانه عثمانور روی که  دبو سردشتتا پل  االنسودیگر از م یمرحله 

نفرات همه در و  ها رسیدند به سردشتواحد بعد. دادیم انجام عملیاتدر یک مرحله دیگر 

  .«باز شده قلب امام شاد شد هاجاده»، ادنددمیشعار  هانماشی

و  دمکراتو  ملهوک ،منافقو  آراو  را چه ارتش نما ،شیوهو  های ،هم با تمام ضد انقالب

اطالعات و  اخبار آوریجمعل ومسئو  ندبودعراق که جزء استخبارات عراق های حتی بعثی

 . ندبودمتعجب شده ، ندبود

قات وگاهی ا. رفتگمی رتوسط ارتش عراق صوت ،ی زیادیهاگروهدر آن زمان هدایت عملیات 

 بینیپیشند که ما کردمی بمبارانما را و  مدندآمیبت واپیماهای جنگنده عراق در چندین نوه

 ضدهواییهای شکومارتفاعات،  درو  هاهودر ک ما. یمبودرا نیز کرده هایی العملعکسچنین 

                                                                 
امی شهید و مجروح شدند. تعدادی از نیروهای نظامی و غیر نظ های آلواتان. در عملیات آزادسازی میرآباد و جنگل4

های واقع شده و از سمت شرق ارتفاعات عالوان و از غرب کوه سردشت -روستای میرآباد در کنار جاده پیرانشهر
صورِت شمالی جنوبی جاری است. شرایط خاص اند. رودخانه کالس از سمت شرق آن بهجاسوسان آن را احاطه کرده

جود آب فراوان سبب گردیده این منطقه با داشتن ها، وهای اطراف و قابل کشت بودن آنزمین میرآباد از لحاظ و سعت
ای ییالقی تبدیل گردد. ساکنین این روستا نسبت به هوایی بسیار خنک در تابستان و سرسبز بودن آن به منطقه

  های دیگر بیشتر بودند ولی فقر در میان اهالی روستا کاماًل مشهود بود.روستا
است چون در اطراف شهرستان مذکور تا حدودی امنیت بهتر  شهرستان سلماس پیاده ارومیه ۳۴لشکر ۳تیپمنطقه سرزمینی 

پیاده به  ۳تیپته شده بود. قرارگاه برعهده این تیپ گذاش و پیرانشهر بود، تأمین قسمتی از منطقه عمومی سردشت
سازی منطقه عمومی سردشت، در نزدیکی روستای میرآباد قرار بعد از پاک فرماندهی جناب سرهنگ مرتضی محمدی

ا جود نیروها برای مردم کم کرده بود. وداد مشکل ر پیاده ارومیه با توجه به اقداماتی که انجام می ۳۴داشت. پشتیبانی لشکر
های اولیه، رساندن بیماران جود آورده بود که از لحاظ بهداشت و دادن کمکدر نزدیکی روستا این امکان را برای مردم به و

ن ماِبیاستفاده کنند. برقراری همین ارتباط انسانی سبب گردیده بود روابط فی ۳اورژانس به بیمارستان و بهداری تیپ
 گردید.و اصل می ۳هایی از عناصر ضد انقالب و اشرار توسط مردم به تیپدوستانه باشد و در بعضی موارد آگاهی

تعداد اندکی در نزدیکی مرز  ۳تیپدر این مورد مؤثر بود. از نیروهای  تدبیر فرمانده تیپ جناب سرهنگ مرتضی محمدی
با ایجاد پایگاه در برقراری امنیت میسر جاده شرکت داشتند. با حضور  ی در مسیر جاده تا سردشتاستقرار داشتند و مابق

جود نداشت. یکی از سردشت برقرار شده بود و مشکل تردد و -در منطقه، رفت و آمد در مسیر پیرانشهر ۳نیروهای تیپ
داشت. این پایگاه تا میرآباد پنج تا شش کیلومتر فاصله داشت. مشگه نام های ایجاد شده در نزدیکی مرز، گنهپایگاه

 نویسنده
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 در این مرحله ضد انقالب. اپیماهای دشمن را هدف قرار دهندویم تا هبودرا مستقر کرده  9سهند

 کمرش شکستواقع
ً
 .«شدنداری وبه خاک عراق مت آناندرصد  ودن» :گفت توانمی. ا

د! شمیزیرا محفل مردانه ، گرفتمرزم درس زیادی می میداندرگیری در های من از صحنه

گرفتم و درس میو  مدمآمیجد و من بهولی  ،حشت کنندو هاها با دیدن آن صحنهشاید خیلی

کاره است؟ الی ام؟ دشمن چههکار من چه، مکردمیرد وکه سریع برآ بودآنجا . دادمدرس می

 واقع ،آخر
ً
دش را محک وخ هرکسد توانمین آنجا وچ. دانشگاه است، صحنه جنگنود درصد  ا

فرمانده  یکد؟ آنجاست که ودشمن فائق ش کار اندازد تا بره باید مغزش را ب انساننه وچگ. بزند

اگر  کهیدرصورتکند؟  کارچه باید  االن. ابد که کجا اشتباه کرده استییدر یک هزارم ثانیه درم

 .نرسدای شاید به نتیجه، یسدوبنو  ای بنشیندز در تحلیل فرماندهور  سه

اهد داد ونشان خ، باشدمیی که درگیر رزم واحد آِن در ، در صحنه جنگ العملعکساما 

 صحنه جنگ در انفرمانده این محک بزرگی برای، نایی دارداوتا چه اندازه تیک فرمانده که 

 به آن معتقد هستیمواقع دیگری که ما عنصر. تاس
ً
 . دینمان است، ا

 ارو یم همه باید ببینند که علیوشمیارد جبهه و و  یمور میاگر ، داریم)ع( حسینامام ما عشق به 

 باشیمن چیزهیچادند تا ما به فکر دمیاین چندین عنصر دست به دست هم . مجنگیمیار و  حسینو 

 .تالش کنیمشجاعانه و  صمیمانهزی وبرای رسیدن به پیر و  مفقط به جنگ فکر کنیو 

 پاکسازیاز  مرتضی محمدی 1، سرتیپپیاده ارومیه 28لشکر 1تیپ وقت خاطرات فرمانده

 های منطقهر ومح

و  قهدر منط ی رزمندگان اسالمهاترشاد انندگان محترم ازوجیه بیشتر خوت یسنده برایون

ستای ور و  اتانوالهای جنگلو  سردشت - دمهابا، سردشت –جاده پیرانشهر پاکسازی نحوه

پیاده  ۳۴لشکرپیاده  ۳تیپ توق فرمانده بازنشسته مرتضی محمدی ۳سرتیپ با امیر، وتلهود

ا در ر  میسیار مهنقش بو  هبود هاتعملیا ی شرکت کننده درهایگانکه یکی از  ارومیه

آن اجرای  نحوهاز  که ایشان داده انجام ایمصاحبه، انددهوایفا نم آزادسازی آن مناطق

 :اندگفته هاتعملیا

 پیاده ۳۴لشکر ۳تیپفرمانده  عنواِن بهو  موبه منطقه آذربایجان غربی بر  کهاینمن قبل از 

م که بعد از عملیات بودابرد شیراز وه ۱۱تیپپیاده  9۴9گردانفرمانده ، نمایم وظیفه انجام ارومیه

 شهید ،ی زمینیونیر  یر فرماندهوبه دست 99۳۴سال  ماهآذردر  فتح شهر بستانو  القدسطریق

 مستقل پیاده ۱۴9گردانو  اعزام کانو پیاده به ب 9۴9گردانبا نفرات  صیادشیرازیعلی  سپهبد



 039  ♦♦♦ پیاده ارومیه 14فصل نهم: انتقال به لشکر

 

ر حال یض دوپس از تع گردانآن . دیمویض نموتع را به فرماندهی سرگرد معارف مرکز پیاده شیراز

 ی را متحملتلفات زیادو  قرار گرفت ضد انقالبم ورد هجوم میاندوآب کانو بازگشت در جاده ب

در این هم  زادهسرهنگ مهدی جنابپیاده  ۳۴لشکر ۳فرمانده تیپو  گردانفرمانده آن شد. 

در منطقه  کنندهعملی هاگردانه به علت پراکندگی واقع بعد از آن. رابطه دادگاهی شدند

  پیاده ارومیه ۳۴لشکر
ً
 غیر یک تیپ ،ی زمینیونیر  یر فرماندهوبه دست، ندبودهم  مأمور که عمدتا

از  گردانیک ، پیاده 9۴9گردان. )تشکیل گردید به نام تیپ مقداد هاگرداناز همین  سازمانی

 هارومح پاکسازیدر  هاگردان تا عملیات این( پیرانشهر 9تیپهم از  گردانیک و  سلماس ۳تیپ

یر این تیپ زو  رت گیردومنطقه با هماهنگی بیشتری صهای ستاور و  هاامنیت شهر همچنین،و 

 .قرار گرفت بودکه دارای سه تیپ سازمانی  پیاده ارومیه ۳۴لشکرامر 

در آن . بود کانو ازی شهر بآزادس، دادیم انجامی مهمی که ما در آن زمان هاتیکی از عملیا

ما با . بودهای بسیجی وفرمانده نیر و یک بسیجی  عنواِن بهمقدم سردار احمدی ،عملیات

 بضد انقالتجمع و  مرکز عملیاتو  کانو انستیم سد بود توجوهای موب تمامی نیر وهمکاری خ

 
ً
و  دادیم انجامبی را وخی هاتر عملیاودر آن مح. آزاد کنیم، ندبود هادمکرات را که عمدتا

مانده ی باق، بود ضد انقالبده به ومناطق دیگری که آلولی  ،بی را نیز داشتیموخی هاتفقیوم

 .دندشمی پاکسازیست بایمیو  بود

  ،له در آن منطقهومحی هایتمأمور انجامبعد از 
ً
ر وبه دست 9/۴/99۳9در تاریخ  من رسما

 ۳۴لشکر ۳فرمانده تیپ عنواِن بهی زمینی ونیر  یفرمانده صیادشیرازیعلی  جناب سرهنگ

 ۳یپتبا عناصری از  ایشان روبنا به دستی دیگر هاتبرای اجرای عملیا. ب شدمومنصپیاده 

 بود الزیادسرهنگ شرف جناب هم مهاباد 9فرمانده تیپو  آمدیم پیرانشهر پادگانبه  سلماس

 .بود انتصاب یافته النسبسرهنگ شریفجای به که

 یصیادشیرازعلی  جناب سرهنگر وای با حضجلسه پیرانشهر پادگانبعد از استقرار در 

 نگجناب سره، سپاه پاسداران یبرادر محسن رضایی فرمانده، ی زمینی ارتشونیر  یفرمانده

 یلسرهنگ جال، یوبرادر رحیم صف، غربشمال  فرمانده قرارگاه عملیاتی حسن آبشناسان

 شهدافرمانده تیپ  ناصر کاظمی برادر، جردیومحمد بر  برادر، پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده 

 در پیرانشهر پادگان الن در اتاق جنگ درو مسئو  فرماندهان دیگرو  ، منهود کاومحم برادرو 

میمات به تص من با توجهکه  بودتشکیل شده  به سردشت جاده پیرانشهر پاکسازیص وخص
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فرماندهان با  ،عد از آن جلسهبو  ی بردهواگذار یتمأمورپی به اهمیت و  جیه شدهوه تذمتخ

 .دیمونم ریزیطرحع به و هماهنگی همدیگر شر  و کنندهعملی هایگان

 بودیادم . مبودجنگیده  عمان کشوردر  فاردر زمان رژیم گذشته در ظ 99۱9سال من در 

که آن منطقه هم  یمبوددر آنجا اجرا کرده  ب آذریوم سرتیپ یعقوعملیاتی را با مرحیک که 

 .فعالیت زیادی داشتندطه ودر منطقه مرب هاچریکو  بودده به چریک وآل

ی وددتان را از میوبرای عملیات تک اصلی خ، فتندگمی به ما افسران انگلیسیدر آن زمان 

ما و  دنکردمیطرفه کار  ود آنها. کنید پاکسازیرت منطقه را وبدین صو  ،دهید انجامبه صالله 

مادی اعت آنهابه و  بودع برده و ضوهم پی به این م ب آذریوجناب یعق، نداشتیم آنهااعتمادی به 

و  داد انجامعملیات را افسران انگلیسی  عکس نظرو  خیلی عقالیی عمل کرد روازاین ،نداشت

ر کاه ی بورا در مید خودتالش و  هاواکثر نیر  هاچریک نوچ .ع کردو تک اصلی را از صالله شر 

 و  گیر افتادندو  شده با اجرای آن عملیات غافلگیر، ندبودبرده 
ً
 .ردندوشکست خ نهایتا

و  مبودده به چریک جنگیده ودر مناطق آلو  بی داشتمواز آن عملیات تجربیات خ من

 پیرانشهر جاده پاکسازیدر  لذا. دوشیگانم  فقیت نصیبونه باید عمل کنم تا موتم چگدانسمی

ه ب تم که اگر ما از پیرانشهردانسمی دم در ظفاروخ جنگیارزشمند  به تجربه توجهبا  سردشت –

 یننشیعقبر تحت فشاو  اهد داشتوعقبه مطمئنی خ ضد انقالب، حمله کنیم ضد انقالب

حمله و  بازسازی کرده خود راباره واهد یافت که دوفرصت خو  دوشمیمنهدم نولی  ؛دکنمی

 حمله کنیم تا در شرایط سختی ضد انقالبجناح به  وما باید از د» :گفتم هاریزیطرحدر . کند

  «.هایشان کار را تمام کنیموبا محاصره نیر و  قرار گیرند

 که  لیانوسرهنگ رسجناب رماندهی ه رزمی به فور یک گر وبرای این منظ
ً
من  جانشین بعدا

به  هرر یعنی از پیرانشوحم دوتشکیل دادیم تا از  ه رزمی هم در پیرانشهرویک گر و  تشکیل، شد

 .حمله کنیم ضد انقالبهای ور نیبه  از سردشت به پیرانشهرو  سردشت

را به فرماندهان  ی عملیاتکارهاان رده باال هفرمانددر جلسه متشکله در اتاق جنگ هم 

 رچههبرای اجرای بهتر عملیات » :به فرماندهان گفتندو  کردند واگذار کنندهعملی هایگان

به شرایط  توجهبا » :گفتممن  «.نمائیماگذار و و  تأمینهایتان را ئید تا نیازمندیونیاز دارید بگ

  .«خواهممیبالگرد برای عملیات و  ند بالگرد دارمومنطقه نیاز به چند فر 

و  داشتوجود  زوانیر واز هبالگرد ند وچند فر  میهودر ار  پیاده ۳۴لشکرشبختانه در وخ

دم تا واست نمودر خ از طرفی،. یمان را پشتیبانی کنندهاعملیاتو  واگذار ستند به ماتوانمی
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 ایگاهپ تأسیسیگان مهندسی لشکر هم همراه ما باشد تا با اشغال ارتفاعات مهم منطقه جهت 

. ندیاری نمای غیره ما راو  اث سنگراحد و مین میدانیا و  خاردارکشیدن سیمو  اضعوتحکیم مو 

 هاین راهوچ، دادیم انجامی نقشه ور  را هاشناساییابتدا  ،هاتعملیا ریزیطرحما جهت 

 ،یمکردیم تأسیسپایگاه و  ست تصرفبایمیی نقشه ارتفاعاتی را که واز ر . بودد وزمینی مسد

جاده  ست در مسیربایمینه وکردیم که چگ ریزیطرحسپس  .دیموتعیین نمو  مشخص

الزم را ی هاپایگاهو  را تصرف ارتفاعات پیرانشهربالعکس از سردشت به و  سردشت - پیرانشهر

 . نمائیم ایجاد

رماندهی فیی از چه یگانی به وچه نیر و  کدام دسته هاپایگاهیم که در بودحتی مشخص کرده 

 ایفظو را با هاگروهانو  هاستهد میبه همین ترتیب تما. دور شستی مستقبایمیچه افسری 

، یمدکر می تأمین نیزست جاده را بایمی هاپایگاهبعد از احداث . یمبودین کرده مشخص تعی

مین وجود  ست ازبایمینقاط مشخص در جاده را و  هاحتی پل، یمکردمییابی را مین هاجاده

را  هاتلیوئمس این میتما. تدارک کنیم هاپایگاههایمان را در وانیم نیر ویم تا بتکردمی پاکسازی

 . مشخص کردیم، بوداز الزامات عملیات  که

 هب هر یگانی کامالً  در آن سازماندهی .دادیم انجامنیز  البته یک سازماندهی بسیار دقیق

ه آگاه شدخود ظایفو به نیز در سازماندهی کامالً  هایگاننفرات و  بودآشنا شده  خود ظایفو

. دده انجامچه کاری را باید و  داردای وظیفه ت که در حین عملیات چهدانسمی هرکسو  ندبود

را نیز  هامحل قرارگاه. بودسیر مشخص شده م دودر  میه رزوگر  وبرای هر د هاکار این میتما

های ویم که در حین عملیات قرارگاه را در کجا مستقر کنیم تا به نیر بودتعیین کرده  کامالً 

 .نمائیمنترل کو  را هدایت آنهاانیم عملیات وبتو  دمان نزدیک باشیموخ

نیز تعیین کرده  بودرا که مد نظرمان ... و میرآباد، انو او  هایستاور ن ومهمی چهای بخش

اه انیم با تصرف هر پایگوبرای این کارها یگان مهندسی در اختیار ما قرار گرفت تا بت. یمبود

در یم با کردمی تأسیسهر پایگاهی را که  ،در حین عملیات. دهیم انجامری را وکارهای ضر 

و  ادیمدمی انجامرا  ....و منطقه از مین پاکسازیو  داشتن یگان مهندسی ابتدا سنگرها اختیار

های ور نین وچ مکردمیط به تحکیم پایگاه را نظارت ومسائل مربو  اندمممیدم در پایگاه ومن خ

دیدی شای هدرگیریو  ندکردمیگیری پایگاه در همان شب به ما حمله پسبرای باز ضد انقالب

 و هایم باشم تا پایگاه جدید را تحکیموکه من در کنار نیر  بوداجب و  روازاین. مدآمیوجود  به

 .نمائیمتثبیت 
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پایگاه  ستأسیو  مناطق بعدیو  عملیاتمان را برای تصرف ارتفاعات ،بعد از تحکیم هر پایگاه

انی که البته زم. کردیمکیم تحو  بعدی را احداثی هاپایگاه بدین ترتیب، .یمکردمیجدید آغاز 

 پیرانشهر 9تیپسط وت قبالً  آبادهنگتا  پیرانشهر پادگاناز  ،را آغاز کردیم عملیات ما از پیرانشهر

 ودب آبادهنگ ستایور  ازما ی هاتع عملیاو مبنای شر . بودشده  پاکسازی پادگان تأمینجهت 

یی هاپایگاهدر  آبادهنگ ستایور  تا پیرانشهر پادگاناز نیز  پیرانشهر 9از تیپ گردانیک و 

 .بودآن منطقه تحت کنترل آنان و  ندبودشده مستقر 

چپ جاده مشخص  در سمت به سردشت از جاده پیرانشهرستایی است که ور  هم آبادهنگ

عملیات  د که کار سختوشمیع و به بعد شر  آبادهنگستای ور از هم  ی منطقههاجنگلو  تاس

ت از سردشو  به سردشت ر پیرانشهروه رزمی یعنی از محوگر  ودر هر د. بودستا به بعد واز همان ر  ما

دهی به فرمان سپاه پاسداران شهدا ویژه گرداناز هایی ونیر  ،هاتجهت اجرای عملیا ،به پیرانشهر

محمد  برادرما با های هماهنگیو  ندودبادغام شده  ی ارتشهایگان با ناصر کاظمی برادر

زیادی را ی هاپایگاهو  ا تصرفر  میمناطق مهی مختلف هاتباالخره طی عملیا. بود جردیوبر 

 محافظتو  متصرفه حراستی هاپایگاهاز و  دندشمیمستقر  آنهاهای ارتش در ونیر و  تأسیس

 .دادیم دامهاسردشت  – کامل جاده پیرانشهر پاکسازیتا را  هاتیب عملیابه همین ترت، ندکردمی

شا واز مینی کاتی، های ارتشوی نیر وضمن پشتیبانی آتش از س شهدا ویژه گردانهای ونیر 

هم تحرک ، زیرا هم حجم آتش بیشتری داشت ؛ندکردمیاستفاده  اندازخمپارهجای هم به

ار ودشو  طی چندین مرحله عملیات سخت اینکهات ما ادامه داشت تا عملی. بی داشتوخ

 ثبیت کردهتو  تحکیمایجاد یک پایگاه، آن را و  با تصرف آن منطقهو  ،اتانوآل راهیسهرسیدیم به 

 ندودبار ردواز اهمیت خاصی برخ وتلهودو  مشکهگنه، اتانوی آلهاستاور  .سپس حفظ کردیم و

 و برایمان خیلی ارزش داشت راهیآن سهتصرف لذا . دنیافتمیعراق امتداد و  ایرانه مرز بو 

 هاعملیاتآن منطقه را برای ادامه  ستبایمی
ً
ن وچ، یمکردمیمحافظت و  کنترل یمان دقیقا

 .بودمهمی و  حساسمنطقه بسیار 

ن جاده ای تأمینبعد از و  بود سردشت – جاده پیرانشهر پاکسازیاصلی ما  یتمأمور از طرفی،

 مهمو  لذا در کنترل داشتن نقاط حساس. یمکردمی پاکسازیرا  هاروست مابقی محبایمی

 .اشدبعدی ما بی هاتبی برای عملیاوست مبنای ختوانمیو  بودبسیار حیاتی  ما منطقه برای

 خوبیبهآنجا را  ،بود ضد انقالبستای میرآباد که مرکزیت ورت قبل از رسیدن به ر ودر هر ص

 وجل باید به، م این همه عقب باشمتوانمیمن ن»گفتم:  جردیومحمد بر  برادربه  دیموحفاظت نم
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 من منع شرعی دارم» :به من گفت جردیوبر محمد  برادر «.میعملیات را ادامه دهو  میحرکت کن

  «.عملیات را ادامه دهیدو  یدوبر ، یدوبر  خواهیدمیشما ، مونر  وامام مرا منع شرعی کرده که جلو 

پیاده را در آنجا  ۳تیپپاسگاه فرماندهی و  میرآباد را گرفتیمستای ور و  باالخره حرکت کردیم

الله سرهنگ فرضجناب  99۳9سال  م آبانه در پانزدهک بوددر همان منطقه . دمودایر نم

جناب به همراه فرمانده لشکر  بودشده  میهوار پیاده  ۳۴لشکرتازگی جانشین را که بهشاهین 

و  در سرما ما رابسیار سخت شرایط و  ندآمد ۳تیپبه قرارگاه  جهت بازدید ه جاللیز وسرهنگ ر 

 .نددواز نزدیک مشاهده نم هنگام بارش برف

 و تردد ما در آن زمان معم
ً
. دشمی انجام تأمینو  رتوبا اسک سردشت – از مسیر پیرانشهر ال

ا عملیات را ادامه دادیم ت، متعددی هاپایگاهتثبیت و  دمانوبعد از اطمینان یافتن از شرایط خ

م که رسیدیای دخانهوکنار ر ( انو او و  ستای میرآبادوبین ر . )آباد رسیدیمکچل به نامحلی به م

که از سردشت  لیانوسرهنگ رسجناب ه رزمی وان با گر و او ما در. بودزیبا و  شانوبسیار خر 

 شهرجاده پیرانو  دیمبه هم رسیه رزمی وگر  ودو  الحاق کردیم بودده ورا آغاز نم پاکسازی عملیات

 .گردید آزادبه سردشت 

 بعد از. نمائیمحفاظت و  پاکسازیر را وانستیم آن محوزیادی تی هاپایگاهما با احداث 

یاب ینبا م لشکر نفرات مهندسیو  یاب داشتیممین هاپایگاهدر کلیه  ،روکامل مح پاکسازی

ن بودبعد از اطمینان از نو  فتندر می تأمینو  یابافراد مینابتدا  هاصبح. ری فعال داشتندوحض

، دشمیاعالم  پیرانشهر پادگانسپس به ، دشمیبرقرار  تأمینجاده های کنارهو  مین در جاده

 .رفتگمی رتوص به سمت سردشت تردد از پیرانشهرو  جاده امن است

ز زیرا در آن زمان از مر  ؛بود کردستانو  عملیات در منطقه آذربایجان ترینبزرگملیات این ع

 ءجزو  واقع عراقو  ایرانکه در مرز ) هوبه سمت بیژ  پازاوارتفاعات دو  عراق تا تمرچینو  ایران

شد  این جاده باعث تأمینو  تصرف. ی مرز نداشتیموما هیچ کنترلی ر ، بیورانو  (تاس سردشت

 .نمائیمرا کنترل  خط مرزو  المللی دست یابیمما به مرزهای بین

 همنطق عملیات آزادسازی، تاهوک قفهو با یک سردشت – بعد از آزادسازی جاده پیرانشهر

 و ودر وخهای هومیو  زیبایی استهای اتان دارای جنگلوآل. دیمورا آغاز نم وتلهودو  اتانوآل

 مشکهالی به گنهومتی هاتما با اجرای عملیا. باشدمید وجوها محشی زیادی در آن جنگلو

 .دیمونم اکسازیپمسیر را و  را ادامه دادیمدمان وخعملیات تا مرز، و  رسیدیم وتلهودو 
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آن  نگهداریولی ، نمائیممحافظت ، بودیک پایگاه زدیم تا از منطقه که مهم هم  وتلهودر د

بارد می در فصل زمستان در آن مناطق برف زیادیو  را داشت خودخاص های اریومناطق دش

 . دکنمیممکن قات غیرِ ودر بعضی او  که تردد را مشکل

ی کردنروام که شاید برای کسی بامتر برف را دیده دهآن مناطق بیش از  من در بعضی از

رف کاشتیم تا اگر بتیرهای برق خراب شده را در کنار سنگرها می. یت داشتواقعولی  ،نباشد

 قدریبه باریدبرف زیادی می زمانی که. انیم سنگرها را پیدا کنیموتشاند بوزیادی منطقه را پ

 . برسیم در زیر برف دیم تا به سنگرهاکنمیرا  هابرق کنار تیره د کشمیبرف انباشته 

ولی  ،ندکردمیمرتب کار و  ندبوددیگر تجهیزات مهندسی بسیار فعال و  درهاولو  زرهاولدوب

 و ن اوچ .را از برف پاک کنند هاستند جادهتوانمیقات نوبسیاری از ا
ً
حجم برف خیلی زیاد  ال

شاند که مشکالت وپشده را می پاکسازیهای جادهو  مسیرهاباره دودر ثانی بارش برف  بود

 .ردوآمی به وجودبسیاری را برای ما 

ه کایم دهوامنیت را برقرار نمو  دفاع کرده کشوراز این  اروما در چنین شرایط بسیار دش

م وانتمین گاههیچه که بودیتی واقعولی  ؛ممکن استرش هم برای بسیاری از مردم غیرِ وتص

 .صیف نمایموار را تودشو  ن لحظات سختآ میتما

 هادر سرمای دهو  ندکردمیسربازانم در آن شرایط سخت مردانه با شجاعت تمام تالش 

 یقدربهقات شدت سرما وگاهی او  ادنددمیتعیین شده نگهبانی های درجه زیر صفر در محل

 واقع که بودزیاد 
ً
 رونازای ،بودممکن گهبانی غیرِ کردن مدت نیم ساعت در سر پست ن تحمل ا

ام و ا دفرسانند در آن سرمای طاقتویم مدت نگهبانی را تقلیل دهیم تا سربازان بتبودر ومجب

ی حفاظت نمایند که واز حریم پایگاه به نحو  حفاظت نمایندو  مراقبت خوداضع واز مو  ردهوآ

 .ندذ کنونف هاپایگاهانند در ونت ضد انقالبان عناصر وبه هیچ عن

که  بودتعیین شده  ،9۳:۴۴ تاصبح  ،۴۱:۴۴ی در آن زمان از ساعت تأمینهای وبرنامه نیر 

 واقع ای سرد این مدتودر ه
ً
که در جهتی حرکت  بوداما هدف ما این  ،بودیی فرساطاقتکار  ا

اری برقر ساعات ل وهر چقدر ط .زی باز باشندور شبانه صورِت بهو  عادی به طور هاکنیم که جاده

. یمدشمیتر قدر به هدف تعیین شده نزدیکهمان ،دشمیآمد در جاده بیشتر و  رفتو  مینتأ

ر را نیم ساعت دیرت تأمینهای وکردن نیر جمع زمان، ما برابر تصمیمات متخذه در سطح لشکر

ان وبه هیچ عن ،۴۱:۴۴دتر از ساعت وز  هاصبحولی  ،دیموتعیین نم ،9۳:9۴یعنی ساعت 

 سرمای شدیدو  هان جادهبودیخبندان ، ن بعضی از مسیرهابودر وزیرا د ؛دبومیسر ن نمابرای
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ه ومشکه که در نزدیکی کدسترسی به پایگاه گنه مثالً . دشمی یتمأمور انجامسبب کندی در 

 .بوددر فصل زمستان بسیار مشکل  ردعراق قرار داو  ایران مرز درو  سانوجاس

 هااهپایگمسیرهای و  یخ زدن معابرو  زون ر بوداه توک، الک برفو کو  سرما ،در فصل زمستان

  ،دونمها فراهم میوای را برای نیر مشکالت عمده ،اصلیهای جادهو 
ً
در شرایط  خصوصا

در چنین . دشمیح به بیمارستان مشکل ما بیشتر و دسترسی مریض یا مجر و  اضطراری

 کهدرصورتیمتحرک و  چکوی کهایگانو  های مکانیزه کاربرد چندانی ندارندوشرایطی نیر 

به و  دامیند دشمن را ناتوانمی، ی برای جنگیدن داشته باشندوانگیزه قو  زش کافی دیدهوآم

 .رندوه آوست

 یی کههاآموزشبا استفاده از  ،مختلف لشکرهای در تیپ پیاده ارومیه ۳۴لشکرهای ونیر 

ان خطیرش ظایفو انجاماز  ،ندبودرده وکه از زمین منطقه به دست آشناختی و  ندبودطی کرده 

در سرمای و  هادر مسیر ۳تیپی هایگان تأمینعناصر . مدندآمیتمام برشایستگی و  خوبیبه

 دنکردمی وظیفه انجام بانیدیدههای محلو  قدرتمند در گذارهاو  اروهی استون کوزمستان چ

 .ندکردمینیاز در زندگی بشری است برقرار  تریند امنیت را که از حساسوجوو 

 واقع
ً
انگشتان و  کردمیاثر  هانواتا مغز استخ که بودزیاد  قدریبهشدت سرما گاهی  ا

دلیر ما همچنان در آن شرایط ایستادگی  سربازانولی  ،دندشمیجان ز سرما بیواز س هاتدس

 .ادنددمی انجامظیفه خطیرشان را وو  ندکردمی

یبی که ترک هاپایگاهاضع پدافندی حساب شده در ودر برابر م ضد انقالبآن زمان عناصر در 

از جان گذشتگی سربازان که و  فداکاری همچنین،و  بودانع ودیگر مو  العبورصعباز زمین 

 .ه آمدندوالخره به ستبا، بودجب شگفتی همگان شده وشان مفداکاریو  شجاعت

ممکن غیرِ و...  مهمات، رساندن غذا ،هاشدن جاده دودر فصل زمستان به علت مسد

 دشمیتمام  هاسیمبیهای ریتزیرا با ؛دشمیی هم قطع سیمبیقات تماس وگاهی او  دشمی

مستانی زهای الزم قبل از آغاز بارشهای بینیپیشهرچند ، را تدارک کنیم آنهاستیم توانمینو 

آمد داشته باشیم که و  رفت هاپایگاهداشتیم تا به  را نیزهایی ترواما ضر  ،بودبه عمل آمده 

 .بودبرایمان میسر ن

 .ندبودبی پیدا کرده ومهارت خو  ندکردمیرا طبخ  خودزانه ونفرات غذای ر  ،هاپایگاهدر 

 و که دسترسی به آب چشمه نداشتندیی هاپایگاهدر  ویژهبه ،بودآب هم مشکل  تأمینع و ضوم
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 خوداز نی ،از آب کردن برف هاپایگاهاکثر نفرات در این . بودمناسب نرسانی مسیر هم برای آب

 .ندکردمی تأمینرا 

ر آن هم دو  یمکردمیاب استفاده و از ددر فصل زمستان  هاپایگاهبه  وسایل برای رساندن

ه بهم  زوانیر وبالگردهای ه. بودممکن بارش سنگین برف غیرِ و  هان جادهبودد وهنگام مسد

یشرایط  خاطرِ  ن وچ .تدارک نمایند هاپایگاهها را در ونیر و  ستند به منطقه بیایندتوانمین جو 

ی نیازمند ،زوانیر وسط بالگردهای هوت ،دشمیب وا خوه اینکهبعد از و  بودا ابری یا برفی وه

و  داشتندرا  خودهم مشکالت خاص  هابالگردولی ، دشمی تأمین هاپایگاهدر  هایگان

 د آیند.وفر  هاپایگاهستند در توانمین

 پرتاب هاپایگاهی ورد نیاز را ر وم وسایل با فاصله چندین متریو  به همین خاطر از باال

 هاپایگاهنفرات و  فتادامی هاپایگاهاطراف های به دره وسایل قاتوند که گاهی اکردمی

 .ودببسیار مشکل  هاوع تدارک نیر و در مجم. کنند آوریجمعر کامل ورا به ط آنهاستند توانمین

قه وذنرسیدن آو  ن مسیربودد ومسدو  نبود العبورصعب به علتداشت که وجود  ییهاپایگاه

 برای هاقاطر هرچند. رندوبخو  ند قاطرها را سربریدهبودر شده ونفرات پایگاه مجب، آنهابه 

 در آن زمانولی  ،ندکردمیمراقبت  خوبیبه نهاآنفرات از و  ارزش بسیاری داشتند هاپایگاه

 .بودده وادار به این اقدام نمو  را آنهااجبار 

 ودخمسائل ذهن فرماندهان را به  اینگونهند که بودهای ارتش مستقر ونیر  ،هاپایگاهدر تمام 

دن کر  سستی. ندنمودمیمراقبت  هاپایگاهست از بایمی ،به هر ترتیبی که شدهو  ل کردهومشغ

د که باعث از دست رفتن تمامی شمی هاپایگاهی بودجب ناودر آن زمان م وظیفه انجامدر 

ذا ل. نداختامیخطر ها را به وسستی جان تمامی نیر و  خطا ترینکوچکشاید و  دشمیها تالش

یتحت هر شرایط  هان فرماندو  ندکردمیمحافظت  خودست از منطقه بایمی هاپایگاهنفرات  ،جو 

 .رفتندپذیرا نمی وظیفه انجامان سستی در وبه هیچ عنو  ندبودص بسیار حساس ودر این خص هم

دیم که به وپایین را آغاز نمو  باال بیوران پاکسازی، را آزاد کردیم اتانوآلستای ور  اینکهبعد از 

ضد  ثوآن مناطق را نیز از ل ،تالش بسیار زیاد که با یافتمیادامه  پازاودو  ارتفاعات بلفت

در در  ،دیموپایین را آزاد نم بیوران اینکهبه مجرد . زیادی را آزاد کردیمهای ستاور و  پاک انقالب

جهت بازدید به  میرای اسالوتعدادی از نمایندگان محترم مجلس ش 99۳۳ل سال ونیمه ا

آقایان و  بود( ورجمهرئیس) حانیوسن ر دکتر حاالسالم حجت آنهاسرپرست . منطقه آمدند
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 مختلف مجلس که کالً  هایکمیسیونتعدادی از رئیس و  حدی کرمانیوم، الدین فارسیجالل

 . ندکردمیند ایشان را همراهی بودنفر  هشت تا ده

اکبر علی سالماال حجتن ومعاو  ن مجلسوآن زمان معا ،حانیودکتر حسن ر  سالماال حجت

و  ندبودمیهمان ما و  د یک هفته نزد ما ماندندوحد آنها. بودر جنگ ودر ام رفسنجانی

ند که نفرات با چه کردمیمشاهده  .ندبودناظر و  سربازان اسالم را از نزدیک شاهدهای ریودال 

 طی عملیاتی ارتفاعات ،از منطقه آنهابعد از رفتن . ندکنمیعشقی از منطقه محافظت و  قوش

 پازاودو  تلفما به ارتفاعات بُ  وقتی به نقطه صفر مرزی رسیدیمو  را هم گرفتیم پازاودو  لفتبُ 

 4.شد تأمینرسیدیم مرز 

                                                                 
را نیز در کنترل عملیاتی داشت  پیاده سنندج ۳۱لشکرسیدالشهدا)ع( که  قرارگاه حمزه 99۳۳ماه سال . در خرداد4

دیزه بود صادر نمود. در این قلعه -سازی محور سردشتحاکی از مأموریت قرارگاه برای پاکدستورالعملی را که 
انقالب اسالمی،  و تیپ ویژه شهدای سپاه پاسداران پیاده ارومیه ۳۴لشکرکارگیری نیروهای آزاد دستورالعمل عالوه بر به

 زرهی را در سازمان رزم منظور نموده بود.  1۳لشکر 9۴۱گردان
 9۴۱گرداندر وسط و یگان سپاه در سمت راست و  ۳۴لشکراز که یگان اعزامی  طوری در مورد نحوه اجرای طرح از سه مسیر، به

 ۳۴شکرلاده در سمت چپ مورد توافق قرار گرفت و مقرر گردید برای پشتیبانی از عملیات، سه آتشبار مختلف از توپخانه پی
های موجود در مسیر عملیات عبارت بودند از: زرهی اعزام گردد. روستا ۳۱۱گردانو یک گروهان تانک از  پیاده ارومیه

ُبیوران سفلی، ُبیوران علیا، باده، کورناب، زوران، کهنه زوران، کفاراوی و بردپهن. تمرکز ضد انقالب در بردپهن بود، شکالن، 
 شدند.راحتی از طریق کشور عراق تغذیه و پشتیبانی میاین محل به مرز خیلی نزدیک بود و اشرار به

د، ها خود را در محاصره دیدندرگیری داشتند اما پس از آنکه آن در شروع عملیات، نیروها در شکالن و ُبیوران سفلی با اشرار
قطع درگیری کردند و متواری شدند. در بیوران علیا و کفاراوی نیز نیروها درگیری داشتند اما طولی نکشید که ضد انقالب 

رفت ند. انتظار میمتواری گردید. نیروهای عمل کننده خود را به سرعت به بردپهن رساندند و آنان را محاصره نمود
پیاده  ۳۴لشکراز  های ضربت اعزامیدرگیری شدیدی در برد پهن به وجود آید، به همین جهت هدف اصلی به یگان

 واگذار شده بود. ارومیه
دهند که در صورت مقاومت میور و گروهان تانک، یک گروه رزمی پرتوانی را تشکیل طرح بر این اساس بود که نیروی تک

ها مقاومت برداشته خواهد شد. نیروها ابتدا هدف را از مسافت دور و از سه طرف محاصره کردند و دشمن، با آتش تانک
تر شد تا بعد به روستا وارد شدند. روستای کوچکی بود که مردم آنجا تا آن تاریخ در دست اشرار تدریج محاصره تنگبه

نشینی از ضد انقالب دیده نشد، قبل از اینکه نیروها به آنجا برسند از طریق مرز به کشور عراق عقب اسیر بودند. اثری
نموده بودند. همان تعداد از اهالی که در روستا حضور داشتند با آغوش باز از نیروهایی که وارد شدند استقبال کردند. تا 

 ضد انقالب متواری شده بود.مرز فاصله زیادی نبود، نیروها تا مرز پیش رفتند، اما 
راست  دست تواند امتیازی برای طرفین درگیر باشد. ارتفاعات ُبلفتجود دارد که در دست داشتن آن میدو ارتفاع در مرز و

ور هدایت شدند و ارتفاعات را تصرف ور بر روی دوارتفاع مذکدر دست چپ جاده، نیروهای تک جاده و ارتفاعات دوپازا
بازگشایی  دیزهقلعه – نمودند. با گرفتن ارتفاعات مسئله از بعد نظامی خاتمه یافت و هدف متصرف گردید و محور سردشت

ا حدی قابل ت ور روی ارتفاعات بود. شیب ارتفاعات دوپازاشد، اما مشکلی که هنوز حل نشده بود، پشتیبانی نیروهای تک
سترش گ وسیلۀ خودرو تدارکات انجام شد. اما نیروهایی که روی ارتفاعات ُبلفتوسیلۀ نفر و سپس بهعبور بود در ابتدا به

 داشتند، نه فقط آن روز بلکه هفت روز بعد از آن نیز توسط نفر تدارک شدند.
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 و شیمیایی زیر آتش گرفت که منهای لهوگلو  لین بار آنجا را با خمپارهودشمن برای ا 

 اضع ما اصابتوم که خمپاره دشمن به مبودداخل سنگر . تعدادی از نفرات شیمیایی شدیم

له وشدم گل توجهبعد مولی  ؛ه شده استی زمین ریختوبه ر وابتدا فکر کردم زردچ، دونم

من  .ا به منطقه بازگشتمو پس از مداو  منتقل شدم میهوشیمیایی است که به بیمارستان ار 

ملیاتی ا به منطقه عو بلکه از بیمارستان پس از مدا ؛دم نرفتمواز بیمارستان به خانه خ وقتهیچ

 .باال به جنگ ادامه دهندای حیهوبا ر  آنهاتم تا رفگمی در کنار سربازانم قرارو  فتمر می

ابرد وه ۱۱تیپدر سلیمانیه عراق زمانی که فرمانده ای در تپه 1والفجر من در عملیات 

هم  صیادشیرازیعلی  فرماندهی نزاجا جناب سرهنگح شدم که در آنجا و م مجر بودشیراز 

 .مکنمیزی رزمندگان اسالم دعا وبرای پیر و  هستمسی درصد باز نن جاور داشت اکنوحض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ه ترین مسیر را برای دسترسی به قلهای صورت گرفته توانستند ابتدا مناسبمهندس با بررسیباالخره افسران گردان 

انتخاب نمایند و هفت روز تمام چندین دستگاه لودر و بلدوزر به طور مستمر مشغول راه سازی بودند.  ارتفاعات ُبلفت
 و توانست کارایی داشته باشد. با تصرف ارتفاعات ُبلفتکمکی می ای کشیده شد که فقط خودرو تویوتا با دندهجاده
مرز ایران و عراق در این محور نیز بر روی ضد انقالب بسته شد و با برقراری تعدادی پایگاه در مسیر جاده، امنیت  دوپازا

هر در پانزده کیلومتری غرب ش و دوپازا امی تأمین گردید. ارتفاعات مرزی ُبلفتمحور برای تردد نیروهای نظامی و غیر نظ
دیزه و سد دریاچه دوکان عراق مشرف اند و بر شهر قلعهدیزه عراق واقع شدهو بیست کیلومتری شهر قلعه سردشت

 «نویسنده» (9۴۴ -9۴9 هستند. )برای امنیت، ص
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 فصل دهم

 آن منطقههای رومح پاکسازیو  به تیپ مهاباد انتقال

 ی آن منطقههامحور پاکسازیو  فصل دهم: انتقال به تیپ مهاباد
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 فرمانده تیپ عنواِن به تیپ مهابادبه  انتقال

 تأمین و پاکسازیاده جو  اتمام رسید به ـ سردشت پیرانشهر پاکسازی بعد از اینکه عملیات

 صیادشیرازیعلی هنگ جناب سر ی زمینی ونیر  یفرمانده 99۳9سال  دومنیمه در ، گردید

 پیرانشهر 9تیپ ماه در ششن بیش از م، یل بگیرمورا تح م تیپ مهابادوکه بر  ر دادندودست

جناب تیپ را از و  رفتم مهابادپیاده  9به تیپ، ی زمینیونیر  یفرمانده روبرابر دست. مبودن

تیپ  یهاگردان، ندبودتیپ را بازسازی کرده ایشان . یل گرفتموتح النسبشریفسرهنگ 

یپ ی تهایگان در اختیارو  ندبودسرباز تعدیل کرده  و ونیز نیر  پیاده ۳۴لشکر ازو  تجهیز شده

اشت دآن تیپ اما مشکلی که  ،ندبود ی تیپ را کامل کردههایگانازمان دی سوتا حدو  قرار داده

 .ندبودشده ر ومحص پادگاندر  99۳۴سال  در همانند تیپ پیرانشهرهای تیپ ونیر که  بوداین 

جاده  رانشهرپی –میه وار  نسبت به مسیرو  متر استوکیل نود تا مهاباد میهوار  شهرستانفاصله 

میه امنیت الزم را وار از طرِف یار راهی محمدمهاباد تا سه –میه ومسیر ار . تری داردمناسب

ی هالهومهاباد زیر گل پادگان. بودپذیر امکان تأمینتردد در جاده پس از برقراری و  نداشت

 ،ودبرت نگرفته وص پادگانایی دشمن به وی ههابمبارانو  ز قرار نداشتودشمن متجا توپخانه

و  بودانی دیده و آسیب فرا بودآمده در  ضد انقالباشغال عناصر  در پادگانن مدتی واما چ

. ودباقص زیادی وآشپزخانه دارای نو  فاضالب پرهای چاه. مناسبی نداشتند وضع هاناساختم

. ندکردمیاستفاده  بودباقی مانده  که از امکانات کمی پادگاند در وجوهای موبه هر ترتیب نیر 

نان همچ پادگانتالش برای بازسازی و  ندبودمستقر  پادگانقرارگاه تیپ در و  یگان خدمات

ی هاپایگاهدر  گردانکه هر سه  بودپیاده  گردان سهپیاده مهاباد نیز دارای  9تیپ. ادامه داشت

 .ندبودتعیین شده در منطقه مهاباد گسترش یافته 

و  هاامر در برقراری امنیت جاده های تحتونیر و  مرزی نداشت یتمأمورن زمان تیپ در آ

جاده  و بود بیشتر از منطقه پیرانشهر هم مهابادمنطقه  درگیری در. داشتند یتمأمورمنطقه 

در  و بودنشده  پاکسازیتا آن زمان  مهمهای دیگر جادهو  سردشت –مهاباد و  پیرانشهر –مهاباد 

 .مهاباد قرار داشت 9تیپلیت ومنطقه مسئ

 در حین، دیمونم سردشت - جاده پیرانشهر پاکسازیع به و شر  زمانی که از پیرانشهر در 

به  از اطراف مهاباد( هانوگر  ود) تا هیز چپ ود که یمبودل وعملیات برای اشغال در پایگاه ا

. ندرا زیر آتش گرفت آنهاو  سنگین حمله کردندی هاسالحو  ارتش با خمپارهو  ی بسیجهاپایگاه

عهده داشت که در حال هم فرماندهی آن عملیات را بر  ردیجوحاج محمد بر و  مبودر ومن در مح
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اد وکمک فرمانده سپاه مهاباد حاج ج وبه من گفت که بر  جردیوبر  حاج محمد، ندبود یپاکساز

 .دشیماحساس  آنهابه  ضد انقالبعناصر برتری و  ندبودزیرا در شرایط بدی قرار گرفته  ،شمس

دم هم رانندگی وخو چی سیمبی مراهه م که بهقراضه داشت ر نیمهورُ لند ودر وخیک   

 ناگهان، سمت مهابادبه  از جاده سردشت در حین پیچیدن، یمبودحین عملیات  در. مکردمی

 یتوضع با همانو  ر پنچر شدور لند ودر وخ که چرخ ریوط، ما را بستند به رگبار سرپشت  از

یار هایی که در اختوست با نیر بایمیدر آن زمان  .مهاباد پادگانندیم به دمان را رساوخنابسامان 

 بمانند ماریو  نداختمامینی به راه وست، تدارکات کافیو  مهماتو  تجهیزات به همراهداشتم 

 د انقالبضدنبال رد پای عناصر ه ب ،تیزو  تندهای پرتگاهو  هاناهستومارپیچ در ک به طور، ناپیدا

 .میکردمی بودناو  را گیر انداخته آنهاو  میفتادامی به راه

، تیمداشدر اختیار دستگاه تانک هم  پنجد وحد، باش دادمنفرات را آمادهراتی وبا چنین تص

ابت کردن محل اص از پیدا بعد ؟خوردمیخمپاره کجا های لهوم که ببینم گلربین نگاه کردوبا د

دم از پشت کدام دره ش توجهم، را گرفتم آنهاعکس گرای  ،هالهوقیف انفجار گلو  هاخمپاره

آثاری یا  دنمایمیشک که به زمین اصابت ویا مو  یا خمپاره توپخانهله وهر گل. )اندشدهشلیک 

خیلی ( .دوشمیذارد که به آن قیف انفجار گفته گمی جاهی زمین بودر ر  خوددالی را از وگ

س سپ. بگیرند را زیر آتش آنها گفتمو  اطالع دادم توپخانهبه را  هااندازخمپارهمحل سریع 

زیر آتش سپاه را های شکا بچهود با تیرباریک ساختمان ی انو ن شیر واز در  ،دمومشاهده نم

هدف  زنندسپاه را میهای انی که از آنجا بچهو شیر » :تانک گفتم فرماندهبه . زنندمیو  دانرفتهگ

 نفرات رزمنده، شکاود محل تیربار قرار دادنرد اصابت ومو  بعد از تیراندازی تانک «.دهد قرار

 .از بین رفته است شکاوی دند از اینکه تیربارچبودد وخشنو  سپاه خیلی شاد شدند

د که حاج محم بود من ز عملیاتولین ر وا این ،شدم فرمانده تیپ مهاباد وقتی ترتیب،اینبه

 .بودنگران آن  جردیوبر 

به حاج محمد  سیمبیسط وت ،رودر آن مح ضد انقالبتهدید  دنوطرف نم بر از بعد

ر وتالبته سریع به نفرات دس «.ع منتفی شدو ضوم، نگران نباش» :گفتمو  اطالع دادم جردیوبر 

اصره را مح ضد انقالبتعدادی از عناصر و  هم آمدند پاسدارانسپاه  نفرات، دادم سنگر گرفتند

ل من با وز اوخاطره ر  این. را به اسارت گرفت آنانهم خیلی از  شمس ادوج برادرو  کردیم

 .خیر گردید به که ختم بود شمس ادوبرادر ج مهابادپاسداران فرمانده سپاه 
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پ نفرات آن تیو  سپاه پاسداران )ع(شهداسیدال ویژه تیپفرماندهان شبختانه من با وخ

ند که تدانسمیهمه . نداشتم یهم مشکل نفرات تیپ مهابادو  فرماندهان با، مشکلی نداشتم

د برای وبر و  دوش بلند را از نظر آمادگی رزمی به حدی برسانم تا هدف من این است که این تیپ

 .کشور ودر مرزهای د متجاوز عراقیی با ارتش ویار ور و  پاکسازیعملیات 

 
ً
و  عمرانحاجعملیات  ردم درورا آ تیپ مهاباد، شدم پیاده ارومیه ۳۴لشکرهم که فرمانده  بعدا

همه و  ،دناختنشمیمن را همه و  حی همه آمادگی داشتندواز نظر ر . دوفق عمل نموهم م بسیار

یپ ی تهاگردانو  هاگروهانالبته من به فرماندهان . ندوعملیاتی ش ترستند هرچه سریعخوامی

سعی  من ،دهید ارتقاآمادگی رزمیتان را و  ش بدهیدزودرست آمهایتان را ونیر شما » :گفتم مهاباد

 «.مبعدی استفاده نمایی هاتدر عملیااز شما قصدم این است که و  مکنمی

 ورِت صبهرا  تیپ گردانت سه تعدادی از نفرا، ضربت واحد همان زمان برای تشکیل یک در

تم در نظر داش. تشکیل دادم یار مشیدوه ضربت به فرماندهی استور یک گو  طلب انتخابودا

 ،حیهوبا ر و  آمادهو  تجهیز شده، زش دیدهوضربت آم واحد بحرانی از اینو  ریواقع ضر ودر م

 .نمایمقع ومهبو  بومطل استفاده

برادران سپاه همکاری و  هماهنگیبا  ،داشتم پیرانشهر 9به تجربیاتی که در تیپ توجهبا 

فرماندهان در نظر  خودزش نسبی ابتدا برای ویک آم. دادیم انجامرا مختلفی های ریزیطرح

 ی ازمناطق پاکسازییکی . یمکردمیرحله جنگ آماده م دودمان را برای وزیرا ما باید خ ؛گرفتم

دیگری اینکه و  خوردمیزه منطقه ما وکه به ح نکاو بو  حتی کردستانو  آذربایجان غربی

ی ور هبویت ر هان منطقه که در پاکسازیو  های منظمگدیم برای جنشمیست آماده بایمی

 .بجنگیم، رفتیمگمی ز عراق قراروارتش متجای هایگان

ابتدا دشمنانمان را  که ما باید چرا ،بود برزشی زمانوآمو  اطالعاتی برای ما از نظر این کار

به  .ناختیمشمیدمان را وهای خواحد بعد همو  که چه کسانی هستند .مناختیشمی در منطقه

ده عملیاتی شو  بود یهم مشید آنهافرمانده و  طلبوآن داهان ضربتی که نفرات وغیر از یک گر 

 اهگردانبرای  همان ابتدای کار در .ندبودنداده  انجامرزمایش  و های دیگرمان تمرینواحد ،بود

 عناصرهمان ارتفاعاتی که  از، ارتفاعات اطرافاز چند تا  در، تیمزه گذاشوسه ر رزمایش  یک

 ش ضد انقالب
ً
و  بی دادیموخی هاآموزشبه نفرات . دنکردمی به ما تیراندازی هاببعضا

ل کام پایگاه را ود. شکل بزنند «لاِ » صورِت بهنه سنگرها را وزش دادیم که چگوآم همچنین،

و  بیایند هانیگاتا بقیه  بودفرصت مناسبی  .ر را تشکیل دادیمورادودفاع دو  می کردیسنگربند
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  ،زش عملی نفراتونه برای آموپایگاه نم وزش ببینند که این دوآم هاپایگاهبا دیدن این 
ً
 خصوصا

اد وبرادر جو  (روپآقای جالیی)مهاباد آن زمان البته از فرماندار. بودفرماندهان بسیار مفید 

 بی سازماندهیوچریک خ یک پایگاه ضدو  هم کمک گرفتیم پاسداران فرمانده سپاه شمس

 .ی استور در یک پایگاه به چه نحود ات رودفاع د نحوهبه همه نشان دادیم که  .کردیم

پس س ،دهونم توجهست به آن بایمیکه قبل از هر چیز من  بودریاتی واز ضر  هاآموزش اینگونه

 . ادمدمی انجامرات را وبقیه ام
ً
 شرکت پاکسازیستند برای عملیات خوامیهایی که واحد بعدا

 یدنددمیه را نونمی هاپایگاهاز نزدیک این و  ندآمدند میوجدیدی مستقر شی هاپایگاه درو  کنند

 .بود مؤثرکاهش تلفات بسیار و  یدند که در حفظ جانشاندمیچریک  زش ضدوآمو 

ل وزمان مسئ که آن جردیوحاج محمد بر  برادرکه  بودنگذشته بیشتر ز وسه ر  ودو  یک ماه

و  من کاری با قرارگاه» :گفتو  د من آمدنز ، بودشده  )ع(لشهداسیدا قرارگاه حمزه عملیات

در . یدبکن کار بایده ید چدانمیدتان وخ» :گفت وا .با هم صحبت کردیم «.غیره ندارمو  لشکر

های ودادن نیر سازمان برای رزم و  به سازماندهیع کردیم و با همکاری همدیگر شر و  هم کنار

 «.بعدی در منطقه مهابادی هاتشرکت کننده در عملیا

های نفری از بچه 9۳۴۴ی ویک نیر » :؟ گفتداختیار داری در وچه تعداد نیر ، پرسیدم وز اا 

اصل  در «.مایکردهسازماندهی را نیز پشتیبانی  گردانیک و  نفری سیصد گردانسه  سپاهی در

نه وگ راما فاقد ه ،ندبودچنین استعدادی سازماندهی کرده با را سیدالشهدا)ع(  ویژه تیپ آنها

 همانند ،رداهیم کوخپشتیبانی آتش شما را یاری  از نظر» :من هم گفتم. ندبودپشتیبانی آتش 

 4«.م مشکلی نداشته باشیمکنمیسعی و  سردشت – جاده پیرانشهر آزادسازی

                                                                 
در آن زمان گفته است:صبح روز  مهاباد 9ضعیت تیپاز و ارومیه ۳۴لشکرجانشین وقت  رادالله شاهین. سرتیپ فرض4

کن سوم پس از اطمینان از برقراری تأمین جهت بازدید و آشنایی فرماندهی لشکر، من و رئیس ر  99۳9ماه هفدهم آبان
دان بودن جاده بنلی به واسطۀ یخبا فرمانده تیپ به سمت مهاباد حرکت کردیم. فاصله ارومیه تا مهاباد نود کیلومتر است و

 ری قباًل از رفتنعلی ظهوحدود دو ساعت طول کشید تا به پادگان مهاباد رسیدیم. فرمانده تیپ جناب سرهنگ محمد
ما به تیپ اطالع داشت و در درب ورودی پادگان ایشان را مالقات کردیم که پس از ادای احترام نظامی توسط یگان 

 خدمات پادگان به اتفاق به دفتر فرماندهی تیپ رفتیم.
ن مدتی گرفته بود اما چوهای توپخانه دشمن قرار نداشت و بمباران هوایی توسط دشمن به پادگان صورت نپادگان زیر گلوله

ع ضپادگان در اشغال ضد انقالب و اشرار در آمده بود، آسیب فراوانی وارد گردیده و سالح و تجهیزات غارت شده بود. و
ضع پادگان و ها هم مناسب نبود و آشپزخانه هم دارای نواقص زیادی بود. فرمانده تیپ گزارشی در مورد وساختمان

 های تیپ ارائه نمودند.مأموریت و گسترش گردان
سترش گ های تعیین شده در منطقه مهاباداین تیپ نیز سه گردان پیاده در سازمان خود داشت که هر سه گردان در پایگاه

یافته بودند. یگان خدمات و قرارگاه تیپ در پادگان بودند و تالش برای بازسازی پادگان ادامه داشت. درگیری در منطقه 
 9پسازی نشده بود در منطقه مسئولیت تیکه تا آن زمان پاک پیرانشهر –بود. جاده مهاباد  باد بیش از منطقه پیرانشهرمها
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 ط پایگاه درمانوسق

عنی ی ،ی جنگوس وفرماندهان در دو  ن عناصر لشکربودیر درگو  به شرایط منطقه توجهبا 

ادامه  رهای بعدی درومح پاکسازیبرای . جبهه عراق مشکالت زیادی داشتیمو  جبهه داخل

اجه شدیم وباران در منطقه مو  برفهای بارش اما بو  بودسرمای شدیدی آغاز شده ، هاعملیات

و  هاتعملیا بهتر هرچهی در اجراکه  ایگونهبه  ،که مشکالت جدیدی ما را احاطه کردند

 ه دلیلب کانو ب – ر مهابادومح پاکسازیبرای تکمیل . بودآفرین دستیابی به اهدافمان مشکل

 .اشتیمد میناکا وان دو فراهای بارشو  سرما

ای ستودارد که ر وجود  نام درمانه یک گردنه بو  رتفاعالی سه ا ود کانو به ب مهاباد رومح در

طرف  آن سالم درکینام کانیه یک ارتفاع بلندی هم ب. شده است واقع آن منطقه درمان نیز در

 بود ملهودست عناصر ک این ارتفاع که در زا میابتدا تصمیم گرفتیم نی. قد برافراشته است آنها

. ی بعدی ما را تسهیل نمایدهاتریم تا عملیاودمان درآوبه تصرف خو  خارج آنهااشغال  از

. آغاز کردیم، یمبودداده  انجامها وهایی که با دیگر نیر به هماهنگی توجهعملیات را با 

تا ، مائیمنب ایجاد وپایگاه خ سهانستیم وحین عملیات ت در، هاوب نیر وشبختانه با تالش خوخ

 . دیمستای درمان رسیوبه ر  اینکه

یناگهان شرایط  ،عملیات یادامه در ای بسیار سردی وه ابو  دوسی نموتغییر محس جو 

در ارتفاعات  و نزدیک به یک متر مهاباد ری که دروط ،بودسرما خیلی شدید ، اجه شدیموم

 .متر برف بارید سهد وحددراطراف هم 

                                                                 
 قرار داشت. هنگام نماز ظهر به مسجد رفتیم و نماز جماعت با حضور انبوه کارکنان پادگان اقامه گردید. با توجه به اینکه

مهاباد مسجد بسیار بزرگی داشت، استقبال نیروهای موجود در پادگان به ترتیبی بود که برای تعدادی جا نبود.  9تیپ
 طوری پیاده بازدید کردیم. موقعیت قرار گرفتن پایگاه خوب بود به 9۴9های گردانبعدازظهر به اتفاق، از یکی از پایگاه

ریز احداث کرده بودند. یروهای تأمینی سنگرهای مناسبی در پشت خاککه به منطقه اطراف اشراف کامل داشت و ن
های آینده زیاد بود. های اجراشده و همچنین، برنامهشب را میهمان فرمانده تیپ بودیم و زمان برای بحث در مورد برنامه

وسعه های عمرانی را تنامهعالوه بر اقدامات امنیتی نظامی، فرمانده تیپ اعتقاد داشت، دولت بایستی در سطح استان بر 
 داده و از ُبعد اقتصادی برای آینده بهتر استان برنامه داشته باشد.

کردند و نتیجه گیری این بود که اگر در استان فرمانده لشکر اقدامات نظامی را برای برقراری امنیت در تقدم عنوان می
ته های بعدی برداشکه قدم اول انجام نگیرد قدمصورتیپذیر است. در امکان هاامنیت برقرار شود، توسعه سایر برنامه

های شب جود امنیت در منطقه است. بحث تا نیمههمان و هاسازی برای اجرای سایر برنامهنخواهد شد. چون زمینه
تدریج بینی شده برای توسعه و پایداری امنیت از ُبعد نظامی بههای پیشادامه داشت. نهایت تصمیم بر آن شد که برنامه

صورِت پیشنهاد در اجرا گردد. سایر اقدامات که بایستی استان از طربق دولت جمهوری اسالمی ایران انجام پذیرد به
 «نویسنده» (۱9 -۱۱جلسه شورای تأمین استان توسط فرمانده لشکر عنوان شود. )برای امنیت، ص 
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سمت دره  ازو  فرصت را غنیمت شمرده ملهوه کوگر  عناصری از 99۳9سال  ماهدی در نیمه

یاثر شرایط نامساعد ر شدند که بر وهای ما حملهودرمان به نیر  دیگر مشکالت ناشی از و  جو 

 .در آمد ضد انقالببه اشغال و  ط کردهومنطقه درمان سق پایگاه، آن

و  انیمهاپایگاهاز حفاظت و  تأمین همچنین،و  آمدو  تسهیل رفتو  کردن جاده برای پاک

برادران  با، ندبوددرگیر  ضد انقالببا عناصر و  مستقر هاپایگاهکمک به رزمندگانی که در آن 

ار زر که در اختیولدوبو  مهندسی مانند بیل مکانیکی وسایل باو  هماهنگی سپاه پاسداران

ما ساعت  .هایمان باز کنیمواه را برای تردد نیر تالش بسیاری کردیم تا ر . به راه افتادیم، داشتیم

، 9۴:۴۴ساعت ، بودد که بسیار زیاد وجومشکالت م به علتاما  ؛یمبودصبح راه افتاده  هفت

 .بودجاده را مه شدیدی فرا گرفته . یمبودلین پایگاه رسیده وبه ا

ینامناسب  شرایط واسطۀبهدر شرایطی قرار داشتیم که  ی ویر ن زوانیر وههای از بالگرد جو 

که  بود فرساطاقتو  سخت قدریبه زوشرایط آن ر . انستیم استفاده کنیموزمینی ارتش هم نت

 واقع یتوضع صیف کردن آنوت
ً
 در. میبودزیرا از هر جهت در تنگنا قرار گرفته  ؛مشکل است ا

خودی های ور از نی نفر نوزدهد تعدا، لین پایگاه رسیدیموبا تالش بسیار زیاد زمانی که به ا نهایت

، بودر آمده د ملهوآن پایگاه به اشغال عناصر کو  به درگیری که در دیگر پایگاه داشتند توجهبا 

ه به اسارت ملوک نفر را هم عناصر دوازدهتعداد و  دشان را به این پایگاه برسانندوند خبودانسته وت

 .دنبوددشان برده وبا خو  ردهوآدر  خود

ا مقابله بو  مؤثران برای اقدام وبه هیچ عنو  بودشرایط بسیار بدی در منطقه حاکم شده 

 و زیرا ا. ان الزم را نداشتیموت ضد انقالبعناصر 
ً
در ، نداشتوجود  کافی در منطقهو  دید الزم ال

. بودما جهت عملیات میسر ن امکان تردد برایو  ندبودد ومنطقه مسدهای جادهو  ثانی مسیر

 ودبل کشیده وساعت ط هفتما مدت و  داشت قرار متری مهابادوکیل چهار لین پایگاه ما دروا

 واقع زوآن ر . تا با تجهیزات مهندسی به این پایگاه برسیم
ً
. ه کردیمهمگی تجرب بدی را ز بسیارور  ا

  ،هاوتالش نیر و  زحمات بسیار زیادو  باالخره با تحمل مشقات
ً
ی یگان مهندسنفرات  خصوصا

 ؛دیموه نماری را مشاهدوناگو  شرایط بسیار بد، پایگاه شدیم وارد وقتی ،رسیدیم سومبه پایگاه 

را  نهاآکه سریع  بودهایشان یخ زده سرمای شدید دست واسطۀبهزیرا تعدادی از نفرات پایگاه 

 واقع .دیموبه بیمارستان اعزام نم
ً
و  مصیف نمایورا ت هانارساییو  شکالتم میم تماتوانمین ا

ما همگی دست به دست هم داده ولی  ؛را درک نمایدیت وضع اند آنوشاید کمتر کسی هم بت
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م توانمییم که فقط کردمیتالش  ایگونهمان به کشورهای جادهو  برای امنیت شهرهاو  یمبود

 .یدآمیگار برد ر وکمک پر و  ارادهو  از عهده افراد با ایمان تنهاع عملکرد و این ن، یموبگ

ارتش چه کار » :گفت توانمین، ندکردمیدل تالش و  قعیت همه نفرات با جانوآن م در

که بل .کار کردندرد چه کُ  مرگانپیشو  های ژاندارمریونیر ، چه کار کرد سپاه پاسداران، کرد

 انپادگانی که در حتی کس. ندکردمیبا همبستگی کامل تالش و  همدیگر در کنار آنهاهمه 

ه در ک ایگونهند به بودرا مضاعف کرده  خودخط تالش  های دروبرای نیر  ،ندبودمستقر  مهاباد

 اقانهکه مشت بودحی آن عزیزان وعظمت ر و  که ناشی از ایمان استراحت نداشتند زور ل شبانهوط

امنیت مردم و  شانرزمانهمی ق بسیار زیادی براوشو  روچشمداشتی با ش گونههیچن وبدو 

 «.ندکردمیشان تا مرز شهادت تالش کشور 

دن ر را بعد از بهتر شوانستیم این محول کشید تا ما تونیم طو  د یک ماهوه حدواقع بعد از آن

ینسبی شرایط  کالت ز با مشور  شرایطی قرار داشتیم که هر ما در. را فعال کنیم هاپایگاه، جو 

ها مشکالتمان را مرتفع وهمدلی تمامی نیرو  با همکاری ستیبامیو  دیمشمیاجه وجدیدی م

، دیمشمیمتحد ناگر و  بودرت خطرات برای همگی ما یکسان صو در غیر این ،یمکردمی

 شرایط به
ً
ز او  ندکردمی همه باید برای رضای خدا کار. خوردمیدیگری رقم  ینهوگ مطمئنا

 ان داشت باید برایوهرچه در ت هرکسو  دشمیت نصیبمان فقیودند تا مشمیر ودبه  هاتمنی

 4.رفتگمی ش به کاررزمانهمدیگر 

                                                                 
برای نیروها  99۳9گفته است: دو مورد در طول زمستان  در خصوص سقوط پایگاه درمان راد. جناب سرهنگ شاهین4

شب به لشکر بود، نیمه 99۳9ماه سال دی بود. در نیمه بوکان -مهاباد اتفاق افتاد. مورد اول سقوط پایگاه درمان در محور
 با نیرو یکی شهرستان مهاباداطالع رسید که در پایگاه درمان نزد

ً
اه درگیر است و از چهار طرف پایگ هاضد انقالب شدیدا

مهاباد جناب سرهنگ علی ظهوری ارتباط برقرار شد، چگونگی را شرح دادند و  9محاصره شده است. با فرمانده تیپ
 رسد. یاظهار داشتند، یگان ضربت در راه است و طولی نخواهد کشید به محل م

ضعیت بحرانی پایگاه داشت. نیم ساعتی تا رسیدن نیروی ضربت به پایگاه طول کشید؛ های دریافتی بعدی حاکی از وپیام
 اما متأسفانه تا آن موقع پایگاه سقوط کرده بود. چهار نفر مجروح و یک نفر شهید شده بودند.

 فاجعه بزرگی بود که بایستی ریش
ً
شد. در مرحله بعدی که افراد برده شده توسط ضد یابی میهاین مورد برای لشکر واقعا

دادند که از طریق افراد نفوذی در پایگاه این فاجعه انقالب آزاد شدند بررسی موضوع آغاز شد. چون تعدادی احتمال می
ری که گونه سندیت و مدرک و دلیل اظهار نظرخ داده است. بررسی مدت زیادی طول کشید اما نهایت از موضوع هیچ

قرین صحت باشد به دست نیامد. لشکر تصمیم به تنبیه فرمانده پایگاه و عوامل مربوط به امنیت پایگاه گرفت. این 
 های حفاظتبود. سلسله مراتب فرماندهی احضار گردیدند، طرح هاموضوع زنگ خطر و هشدار دهنده برای تمام پایگاه

د. بعد از آن بیشتر ش هاآنان اضافه گردید. بازدید توسط ستاد لشکر و تیپدوباره بررسی، نکات ایمنی چند بر  هاپایگاه
 اتفاق مشابهی بروز نکرد. پیاده ارومیه ۳۴لشکرتا خاتمه حضور من در 

به  حمزه تهران ۳9شکرلاز  99۳9ماه سال مورد دوم به نحو دیگری بود. شهید سرهنگ دوم اکبر مهرجردیان از اوایل دی
منصوب  سوار زرهی شهرستان خوی ۳9۴گردانمنتقل گردید. ایشان با رسته زرهی به فرماندهی  پیاده ارومیه ۳۴لشکر
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قرارگاه  تا از بودمنطقه شده  وارد بود کشورزیر و که ریوناطق ن االسالمحجتدر آن زمان 

 ودببه ایشان گفته  آبشناسانن حس جناب سرهنگ. ید کندبازد غربشمال  منطقه عملیاتی

 . مایکرده پاکسازیرا  کانو ب – که جاده مهاباد

سالم به بعد منطقه و هوای آن خوب است، اما هنوز کاماًل کیاز منطقه کانی»من به آنها گفتم: 

در نقاطی از آن مستقر هستند و تیربارهای  از گروه کومله ایم و هنوز عناصرینکرده پاکسازی

 « باشد.اند که تردد از آن مناطق خطرناک میدوشکای خود را در ارتفاعات مستقر نموده

 «شده است. پاکسازیدانم که این جاده من می»گفت:  جناب سرهنگ حسن آبشناسان

ات را دانم که اطالعمن فرمانده تیپ هستم و به شرایط منطقه کاماًل آشنایی دارم و می»م: گفت

 «اند صالح نیست از آن مسیر عبور کنیم.عرض شما رسانده اشتباه به

نم گمان ک» :گفت ریواکبر ناطق نعلی االسالمحجتبه  حسن آبشناسان جناب سرهنگ

حقایق  ،به شناختی که به منطقه دارم توجهمن ترسی ندارم با » :گفتم «ترسد!فرمانده تیپ می

 «.یموگمی را

 خلبان، از کردیمو به سمت مقصد پر  ۳9۴ند بالگردوما با یک فر و  تصمیم به حرکت گرفته شد

و  مبودمعرفی کردن مسیر  در حین. ش کردمراهنمایکه  یمومسیری بر از چه و  پرسید از کجا

، که آن ارتفاع گفتممی و ادمدمینشان  ریواالسالم ناطق نارتفاعات را به حجتو  مناطق

 ...و سالم استکیکانی

ک تعدادی از تیرهای شلی، کردندع به تیراندازی و ها شر هکوشکای گر وناگهان تیربارهای د

 :گفتم وه اب، نگرانی زرد شدو  از ترس خلباناصابت کردند که رنگ  زیر بالگردشده تیربارها به 

  «.دمانوبه سمت پایگاه خ وسریع بر و  ازت ادامه بدهو از بین دره به پر »

                                                                 
چند پایگاه تأمینی داشت. شهید یاد شده چند روز بعد از  گردیدند. گردان سوار زرهی خوی در اطراف شهرستان پسوه

 گردد. پس از خروج از پادگان پسوههای مربوطه عازم گردان مربوطه در شهرستان پسوه میانتصاب، برای بازدید از پایگاه
ه طوری کند. متأسفاند میهای برقرار شده، در دو الی سه کیلومتری پادگان به کمین ضد انقالب برخور به سمت پایگاه

خودرو ایشان را هدف  ۱. جی. پیگردد. اشرار با شلیک موشک آرالعمل نمیگونه عکسشود که قادر به هیچغافلگیر می
 به بدنه خودرو اصابت میقرار می

ً
کند که در این حادثه سرهنگ مهرجردیان و دهند، چون فاصله کم بود، موشک دقیقا

 شوند.راننده شهید می
گردد و اجساد دو شود؛ اما متأسفانه ضد انقالب متواری میبه محض اطالع از موضوع، بالفاصله از پادگان نیرو اعزام می

 بررسی گردید مشخص شد که افراد تأمینی پایگاه شود. )شهید به پادگان آورده می
ً
روانشان شاد( این موضوع نیز دقیقا

آوری شده بودند و این امر طبق روش معمول صورت گرفته بود. کم توجهی به اند، جمعدر زمانی که ایشان حرکت کرده
 «نویسنده» (9۳9 -9۳۴زمان حرکت سبب واقعه گردیده بود. )برای امنیت، ص 
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سمت  را به بالگرد خلبانو  دمان در آن منطقه رسیدیموخی هاپایگاهدقایقی بعد به یکی از 

و  سریع پیاده شد خلبان. به زمین نشستو  د آمدودر پایگاه به سالمت فر و  دوزمین هدایت نم

 .یزدرمیین به زمو  دکنمید بنزین از زیر بالگرد نشت وکه مشاهده نم را بازدید کرد زیر بالگردرفت 

جناب کردند که  فکرو  ،خیلی ناراحت شدند ریوناطق ن االسالمحجتی هاترواسک

این ، فکر بد نکنید» :گفتم آنهائی داشته است! به ونظر سو  قصد آبشناسانحسن  سرهنگ

 «.د سینه خطرهاوست دارد بر ود وا، انمندی استوتو  مؤمنو  جناب سرهنگ افسر بسیار شجاع

ست م اومعل» :گفت آبشناسانحسن  جناب سرهنگبه  ریوناطق ن السالماحجتهمین اثنا  در

ستان واز د حسن آبشناسانجناب سرهنگ البته  «.تر استسفید وریشش از ت ظهوریکه آقای 

 ودبگذشته  خود افسری ازو  ی مخلصهاانسان که از بودیکرنگ من و  صمیمی ،بوبسیار خ

 که 
ً
 .ز به درجه رفیع شهادت نائل گردیدونبرد با دشمن متجا میداندر  نهایتا

ه ک طورهمانولی  سالم را آزاد کنیمکیما قبل از آن اتفاق تصمیم داشتیم ارتفاع کانی

یشدن شرایط  با پایدار. بودعملیات ما شده بارش برف مانع و  سرمای شدید، گفتم  ،جو 

 فاعالبته برای آزادسازی آن ارت. ع کنیمو تصمیم گرفتیم عملیات آزادسازی آن ارتفاع را نیز شر 

رحجم سط آتش پوستیم تتوانمیاما  ،ی زیادی داشتیمونیاز به نیر ، بودکه ارتفاع بلندی هم 

 .تصرف کنیمو  تخلیه ضد انقالبآن ارتفاع را از عناصر ، توپخانه

است ودر خ ه جاللیز وسرهنگ ر  جناب پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده  از روبه همین منظ

 در اختیاراین ارتفاع  آزادسازیعملیات  زورا برای چند ر  متریمیلی۳۴9پ وقبضه ت ود دمونم

 ط افسرسوآتش مناسبی ت ریزیطرحیک ، مناسب توپخانهگرفتن  در اختیارد از بع. دهد ما قرار

ها ونیر  حمله. رش بردیمواز چند جناح به ارتفاع یو  عملیات را آغاز کردیمو  گرفت انجام توپخانه

 نهایو  گرفت انجام خوبیبه بود مؤثرکه بسیار  توپخانهبا پشتیبانی آتش پرحجم 
ً
 در یک نبرد تا

ت دسه شکا بوتعدادی تیربار د ،در آن عملیات. کردیم پاکسازیو  رتفاع را آزادا ،سنگین

 . افتاد)ع( سیدالشهدا ویژه های تیپونیر 
ً
ا یک ب ضد انقالبنفر از نفرات  ُنهشدیم  توجهم بعدا

که  بوده ماند متر دیگر باقیوکیل 9۳ کانو ب از این ارتفاع تا شهر. اندشدهاری وشکا متوتیربار د

شت که قرار دا ستا نیزواین فاصله چندین ر  در. یمکردمی پاکسازیست آن مسیر را نیز بایمی

 4.کنیم پاکسازیهفته بعد آن مسیر را نیز  ود هاتانستیم با ادامه عملیاوشبختانه توخ

                                                                 
 در آن زمان به شرح زیر بوده است: پیاده ارومیه ۳۴لشکرهای فعال . پایگاه4

 رش. : بیمضرته، گردهاشنویه -الف
 داغ و زیندشت. : کوه آرپاچاپی، قیالنسلماس -ب
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 منطقههای رومح پاکسازی جهت هاتعملیا ریزیبرنامه

، ورکشالن و مسئو  اندهان رده باالاست فرموخ، غربشمال  به شرایط منطقه توجهدر آن زمان با 

زدن ربهسپس ض ،بودآذربایجان غربی  استانایجاد امنیت پایدار در سرتاسر و  تأمینابتدا برقراری 

در . ودب ضد انقالبو  منجر به قطع کامل پشتیبانی از اشرار نهایتبه دشمن در منطقه مرزی که در 

 ،سعه امنیت داخلیوبرای تولی  ،بودرالعملی صادر نشده وز دستون مرزی هنواجرای عملیات بر 

 .در دست تهیه داشتهایی برنامه ،ی زمینی ارتشونیر  سیدالشهدا)ع( قرارگاه حمزه

 ،ودبامنیت برقرار و  بودبازگشایی شده  استاناصالتی در سطح ومهای روتا آن زمان کل مح

 .بوداجرای طرح در زمستان میسر ن. بودز بازگشایی نشده وهای فرعی هنادی از راهاما تعد

 – هابادم: ند ازبودعبارت  بودر شده ودر برنامه آتی منظ آنهابازگشایی و  پاکسازیهایی که راه

برقراری و  در عمق منطقه کسازیپاو  دیزهر سردشت به قلعهومح، هوپس –مهاباد ، سردشت

 .امنیت پایدار

حسن  جناب سرهنگبه فرماندهی  غربشمال  در)ع( شهداقرارگاه عملیاتی حمزه سیدال

 میانقالب اسال هم از سپاه پاسداران برادر سنجقیو  جردیومحمد بر  برادرو  بودفعال  آبشناسان

ه بر وعال، برای اجرای عملیات در منطقه آذربایجان غربی. ندیافتمیر وجلسات متشکله حضدر 

های سپاه واز نیر  شهدا ویژه تیپ و نزاجاص وی مخصونیر  ۳9تیپ ،پیاده ارومیه ۳۴لشکر

اما  ؛گسترش داشتند هاپایگاههای ارتش در وگرچه تعداد زیادی از نیر . ر داشتندوپاسداران حض

 .ندکردمیاستفاده  9و۳و9های تیپو  ی ضربت لشکرهایگاناز  ،برای اجرای عملیات

تمام در  میشهید علی ق تنومعاو  هود کاومحم برادرماندهی به فر شهدا ویژه تیپ

 .ادند شرکت داشتدمی انجام میهای نظاوسایر نیر و  پیاده ارومیه ۳۴لشکریی که هاتعملیا

د که دادن انجامسعه امنیت داخلی وتو  حمات بسیار زیادی را برای ایجادار زوشهید بزرگ واین د

 .ندبود جردیواز تعلیم یافتگان شهید محمد بر 

                                                                 
 تپه، گامیشان و قزلچه. گاه، گلمامیان، قزآباد، سلوک، خلیفان، کتگه، چهارملک، درمان، قوزلوجه، حاجیکوه -ج

 سپیان. آباد و کیلهپایین، زنگلباال، گرگومال، زرنج، گرگول: کانیپسوه -د 
 : سروکانی، سیلوه، دربکه، داالوان و دیناورداغ. پیرانشهر – مسیر نقده -ه
 :سردشت – مسیر پیرانشهر -و

یگ بادینزیوه، ر باد،  نهآ باد، گ نگآ باددار، ه تانآ گاوالن، آلوا فت، الوین،  پل فلزی، پیردان، کل یان، گرگز،  باد، ر، می، زو آ
چل باد، گریژال، آغالن، وک ـــیو، آ ـــرش کاکوژان، احمدبرو، دیواالن، نالس، حلوه، س باال،  که  پایین، گوران که  اوان، گوران

و، قلعه موت چم و زین، دولتو، جنگل، شیوه مردان، چیانه، افشار، الوین، ساران، ترکش، مغانلخوره، تپهمشکه، آبکنه
 «نویسنده» (991 -9۳۴گر.  )برای امنیت، ص آباد و کاسهریگ
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جناب  ی زمینی به همراهونیر  یفرمانده صیادشیرازیعلی جناب سرهنگ  زور یک 

. آمدند مهاباد پادگانبه  غربشمال  فرمانده قرارگاه عملیاتی سانحسن آبشناسرهنگ 

جناب و  حاج آقا سنجقی، جردیومحمد بر  برادرای تشکیل گردید که در آن جلسه جلسه

 یهاتعملیا برای هماهنگی بهتر در .ر داشتندوفرمانده ژاندارمری هم حض روپسرهنگ بهرام

 گانپاد قرارگاهی تشکیل گردید به نام "حارث" که مقرش در ، های منطقهر وجهت مح پاکسازی

 عملیاتی را در آنهای هماهنگی ،کنندهعملهای وما به همراه دیگر نیر  .تعیین گردیدمهاباد 

 .ادیمدمی انجامقرارگاه 

 – ابادر مهومح پاکسازیبرای ، تحقق اهدافی که در پیش داشتیمو  در راستای ایجاد امنیت

های واز نیر یک سازمان برای رزم  ،در همین قرارگاه لیواصو  دقیقهای با بررسی سردشت

 .دهیم انجامدشت را مهاباد به سر ی جاده آزادسازو  پاکسازی دادیم تا کارد تشکیل وجوم

ر از کنار دریاچه سد واین جاده بعد از عب. متر استوکیل 420 سردشت – ل جاده مهابادوط

طقه ر از یک منوسپس با عبو  سدر میذرد تا به گردنه زمزیران گمی متعددیهای از تنگه ،مهاباد

 زدهپانست حداقل بایمیما  برای این کار. دوشمیردشت منتهی سو  جنگلی به شهرک ربط

 .داغمنطقه قرهادیم تا دمی انجامرا مرحله عملیات  سه یا چهار درو  یمزدمیپایگاه 

داغ تا به سمت گردنه هقر  ازولی  ؛نداشتیم عملیاتمانارض خیلی حساس در مسیر وع ما

منطقه  تادخانه زاغ که ود تا پل ر وشمی عو هایش که شر جنگلو  زمزیرانو  اسماعیلقلی

 شخصمی نقشه ور را  آنها مییم که تمازدمیپایگاه  ُنهآنجا باید تا ما ، یابدمی امتداد سردشت

 .دادیم انجامالزم را های هماهنگیو 

مه مپاره هخو  توپخانهاز نظر آتش  فرماندهان پشتیبانی آتش نیزو  یاتیندهان عملابا فرم

. دهد انجامهماهنگ کردیم که چه کسی در چه عملیاتی پشتیبانی را و  چیز را مشخص

و  کنم یهم هماهنگ شهدا ویژه م با تیپون بر م» :به من گفت جردیوسپس حاج محمد بر 

ات قوبیشتر ا جردیوحاج محمد بر  «.ع کنیمو در چه زمانی عملیات را شر  یم کهوبیایم بگ

سپاه  مقر در اد شمسوفت پیش حاج جر مییا ، بیدخوامیمد پیش من در تیپ آمی

 وبه همین جهت از نظر ر ، پاسداران
ُ
 و  نسحی با هم ا

ُ
ار طمان بسیارتباو  لفت خاصی داشتیما

 .بودصمیمی و  بوخ
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 شتسرد - مهابادجاده  پاکسازی

امی تم ضد انقالبی هاگروهسران تا  بودجب شده وهستانی منطقه موکو  شش جنگلیوپ

ز ا ند تا کنترل آن رابودمصمم و  رندوعمل آ به سردشت – مهابادجاده  را برای حفظ خودتالش 

 ودبشده  انجامسط رزمندگان اسالم وبرای آزادسازی این جاده چندین عملیات ت. دست ندهند

 . بوده آزاد گردیدو  پاکسازیی چند مرحله جداگانه این جاده طو 

 :بوده گرفت انجامبدین شرح  جهت آزادسازی آنی مختلفی هاتعملیا

 فاصل حِد  جاده در ، آغاز شد در مهاباواز مح 4066دی سال  مششکه در  در عملیاتی - 4

 .آباد به کنترل رزمندگان اسالم در آمدستای حمزهوشهر مهاباد تا ر 

آباد تا ستای حمزهور  فاصلحِد  با اجرای عملیاتی در  99۳9ردین سال وفر  سومدر  - ۳

 .خارج گردید ضد انقالبده نیز از کنترل واین محد، بیطاس

 ردمان کُ مسل مرگانپیشو  بسیج، سپاه، های ارتشونیر  99۳9 فروردین ۳۴در تاریخ  - 9 

 .ردندودرآ خودمتر به کنترل وکیل دهل وط را به تا پل کلته سردشت از

را تا  سردشت –جاده مهاباد  99۳9خرداد سال  در چهارم ی عملیاتی مهابادهایگان - ۴

 .تصرف کردند ۳۱ر متوکیل

که شالو  لیالنه، آبادهند، همران، آبادمیکل –آباد عثمان ستایور  ۳۱/۴۱/99۳9 در تاریخ - ۱

 .متر دیگر از جاده تا شهرک ربط آزاد گردیدوکیل پنجو  گردید پاکسازی

تر دیگر موکیل بیستو  شدند پاکسازیربط تا سارتکه  فاصلحِد  ستای ور  99۳9در آبان  - ۳

 .ده به کنترل رزمندگان اسالم درآمداز جا

 یلاسماعستای قلیور  فاصلحِد   –ست گردنه زمزیران بایمیمرحله از عملیات  ترینمهمدر  

طرف جاده  ود تا دوشیده از جنگل است آزاد شومتر که پوکیل پانزدهل وی به طوگاکلهو 

 .ندوبه یکدیگر متصل ش مهابادو  سردشت

سعه وهای تاجرای طرح، 99۳9ز زمستان بسیار سرد در سال ا بعد اونسبی ه بودبا به

ردنه ست در گبایمی سردشت – ر مهابادولین اقدام بازگشایی محوا. امنیت در منطقه فرا رسید

ی هایگانسط وت ۳۱/۴9/99۳۳ت در این عملیا. ردیدگمی محل تجمع اشرار اجرا، نزمزیرا

  ارتش
ً
پیاده  ۳تیپو  ندبودردار وبی برخوخ از استعدادکه  مهاباد 9ی تیپهایگان خصوصا

های ونیر ، نفر چهارصدبه استعداد  شهدا ویژه تیپ ،صوهای مخصونیر  ۳9تیپ، سلماس

 .مهاباد اجرا شدو  دشتسمت سر  وبسیج از دو  ردلمان کُ مس مرگانپیش ،ژاندارمری
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پ وت، انفرادیی هاسالحکه به  بودنفر  سیصد تا ۳۱۴ ضد انقالباستعداد عناصر 

یی هاسالح. ندبودمجهز  متریمیلی ۱9و  متریمیلی 9۳۴های اندازخمپارهو  متریمیلی9۴۱

پس از قرار گرفتن  ،با آغاز عملیات ،ندبودبه غارت برده  مهاباد 9تیپ پادگانایل انقالب از و که ا

 پخانهتوهای لهورد اصابت گلوارتفاعات زمزیران م در آنهامرکز تجمع ، توپخانهاشرار در تیررس 

ه ند کبودیق ی اجرایی بسیار دقهاآتش. قرار گرفت پیاده ارومیه ۳۴لشکرپشتیبانی کننده از 

 پواز تعدادی ت ضد انقالبچه  گر. از هم پاشید ضد انقالبدر ابتدای عملیات سازمان رزمی 

 ،دندوی کننده شلیک نموهای پیشر ونیر  طرِف بهله وتعدادی گلو  دواستفاده نم اندازخمپارهو 

ب آسی ،هانداشتن دقت کافی در تیراندازیو  شده انجامهای اما به علت عدم دقت تیراندازی

 ضد انقالبی اجرایی هاآتشدر ادامه عملیات از نشد.  وارد کنندههای عملوچندانی به نیر 

 .پس از مدتی قطع شدو  کاسته

همراه  هود کاومحم برادریم من با کردمی پاکسازیرا  سردشت - هنگامی که جاده مهاباد

ما دیگر » :به من گفت ایشانردیم که وکم آ وزمزیران نیر و  اسماعیلگردنه قلی یم که دربودهم 

ه گردانمن  «.عمل کنیم وارد یی نداریم تاونیر 
 
 (بسطام) را از سمت باالی سردشت جندالل

 .عملیات را ادامه دهیمو  را تحت فشار قرار داده ضد انقالبهای وانستیم نیر وتو  رن کردمبُ هلی

رش واضع آنان یوبه م ضد انقالبهای ور برای احاطه نیر وننده از سه محکعمل هایونیر 

اضع ورزمندگان اسالم به م وقتی .رسیدند آنهااضع وادامه دادند تا به م خودی وبه پیشر و  بردند

 . ندبوداری شده ومتو  را ترک خوداضع وم آنها، رسیدند ضد انقالب

ضد ید که در این مدت انجام طولبه ع عملیات سه ساعت و رسیدن به هدف بعد از شر 

های ور نی. بودبه عقب برده و  را بارگیری خودتجهیزات و  وسایل با فرصتی که داشت انقالب

ند اقداماتی را جهت تعقیب بودهایی که در ربط ونیر و  سردشت شهرستاناز سمت  کنندهعمل

هلکه را داشتند که در این عملیات هم همیشه سعی در گریز از م آنهاولی  ؛ردندوبه عمل آ آنها

 .ردندبه عمق منطقه فرار کو  از منطقه عملیات گریختندو  از این شگرد استفاده کردند خوبیبه

های فدایی چریک، ملهوک، دمکراتحزب ) رشیوشی هاگروه ز درگیری باور  بیستمدت 

 نهایو  ادامه داشت( منافقینو  خلق
ً
س از پ سردشت - مهابادجاده و  پاکسازییران زگردنه زم تا

 4.ر در آن برقرار گردیدومر و  روعبو  رشیان خارج شدوسال از کنترل ش چهار

                                                                 
طی  به سردشت پیاده از آزادسازی محور مهاباد ۳۴لشکر ۳، فرمانده وقت تیپبازنشسته مرتضی محمدی ۳. امیر سرتیپ4

 ای با نویسنده کتاب اینچنین گفته است:مصاحبه
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ا چهار تنیاز به برقراری  سردشت - برای حفظ امنیت در جاده مهاباد ،بعد از این عملیات

از دیگر  پیاده ارومیه ۳۴لشکر نیرو توسطیی جابهجاو  انتقالکه با  بودمهم و  پایگاه عمده پنج

 وص نیز دوی مخصونیر  ۳9تیپ. گردید اقدام بوددی آرامش برقرار گردیده ومناطق که تا حد

 .دونم جاده ایجاد تأمینو  پایگاه جهت برقراری امنیت

 4کانو ب – ر مهابادومح پاکسازی

ه گردانو  دیمونم پاکسازیرا  کانو ب – فرعی مهابادهای ما تا آن زمان جاده
 
هم ما  ،جندالل

ه گردان. نهم سپاه پاسداراو  داشتیم
 
 واگذار 9تیپکرمان به  ۴۱زش ورا از مرکز آم جندالل

 که  بودفرمانده آن  ار مشیدیوند که استبودده ونم
ً
و  یافت الانتقایشان به سپاه پاسداران  بعدا

 .آبادی را فرمانده آن یگان گذاشتمسنوس ردگمن سر 

ر واز مح. آغاز گردید 99۳۳ردین سال وابتدای فر از  کانو ب – عملیات آزادسازی جاده مهاباد

هی هاگردان، شهدا ویژه کان تیپو ب
 
اده از پی گردانیک و  کانو سپاه ب )ص(اکرمنبیو  جندالل

 .دادند امانجرح ارتش در چندین مرحله عملیاتی را بدین ش زوانیر وبا پشتیبانی ه تیپ مهاباد

، کندستاهای قرهودر آن عملیات ر و  آغاز 99۳۳ردین سال ولین عملیات در ابتدای فر وا

 .خارج گردید ضد انقالب رچین از تسلط عناصروچاو  الدینسیف

                                                                 
ده ای به نام زمزیران واقع شباشد و بین جاده سردشت و مهاباد گردنهحوالی پل کلته می ، ربط و مهابادسردشت – راهی بانهسه

را زمین  هایمانانقالب اعالم کرده بودند، اگر مرد هستید این گردنه را آزاد کنید. اگر آزاد کردید ما تفنگاست که سران ضد 
به سردشت از دو جناح به نیروهای  گذاریم و دیگر ادعایی نداریم. برای آزادسازی این محور نیز همانند محور پیرانشهرمی

مهاباد به فرماندهی جناب سرهنگ علی  9مت حمله از طریق مهاباد بود که عناصری از تیپضد انقالب حمله کردیم. یک س
ظهوری و نیروهای سپاه و ژاندارمری به سمت سردشت ضد انقالب را تحت فشار خود گذاشته بودند. یک سمت هم نیروهای 

 پیاده( برادر رستگار از سپاه پاسداران ۳های من )تیپکردیم. همراه یگانما بود که از سمت سردشت به ضد انقالب حمله می
 هم به درجه رفیع نیز بود که فرماندهی یگان کردستان

ً
های سپاه را برعهده داشت و جوان بسیار خوب و شجاعی بود که بعدا

 گفتیم.ها گروه رستگار میآن کردند که ما بهشهادت نائل گردید. او و یگانش بیشترین کمک را به ما می
عنواِن فرمانده، با یگان جندالله حضور داشت فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش هم در آن عملیات به سرتیپ احمد دادبین

 که در درگیری
ً
ان و با تالش خودش های رخ داده گیر افتاده بود و یگانش در محاصره ضد انقالب قرار گرفته بود که بعدا

روع به سمت زمزیران ش نیروهای کمکی نجات پیدا کردند. ما عملیات خودمان را با ترکیبی که گفتم از سمت سردشت
کردیم. با تلفات قابل توجهی به گردنه زمزیران رسیدیم و آنجا را تصرف و از اشغال ضد انقالب خارج نمودیم. گروهی هم 

به ضد انقالب حمله کرده بود با ما در گردنه زمزیران الحاق کردند. در همانجا من از طریق رادیو که در حال  که از مهاباد
اسماعیل را از شما پس گرفتیم حاال فا. ما گردنه زمزیران و قلیمصاحبه بودم، به سران ضد انقالب اعالم نمودم، الوعده و

 بپیوندید.  نوبت شماست بیائید و به اسالم
هفتاد کیلومتر است. این جاده در زمان بروز بحران در مناطق کردنشین، خاکی بود و تردد  بوکان – . فاصله جاده مهاباد 4

های ضد کردند. گروهو بوکان رفت و آمد می شد و مردم بیشتر از مسیر مهاباد به میاندوابچندانی در آن انجام نمی
 های این مسیر ایجاد کرده بودند. نویسندهانقالب هم از این فرصت استفاده کرده و چند مقر در روستا
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در  ضد انقالبشد مقر  انجام 99۳۳ردین سال وفر  نهم عملیات که در دوم یمرحله در

 .قلعه منهدم گردیدستای تازهور 

ستای ودر ر  ملهومقر ک ،اجرا شد 99۳۳ردین سال وفر  در سیزدهمکه  سوم یر مرحلهد

 اآنهگالن زادگاه عزالدین حسینی را از تسلط ستای آشور خودی های ونیر و  خراسانه منهدم

 .ی کردندومار پیشر وطستای کانیوتا ر و  دندوخارج نم

هی هاگردانجردی با وشهید بر  99۴تیپنیز  ر مهابادواز مح
 
سپاه  )ص(اکرمنبیو  جندالل

، هجولستای تکانورا در ر  ضد انقالبو  ا را تصرفو مرقاو  ل ارتفاعات بیهازومرحله ا مهاباد در

 .دندودریده منهدم نمشکمو  میشبرده

 هوپس - ر مهابادومح پاکسازی

 دشیممحافظت یی هاپایگاهسط ایجاد وت هوپس انپادگر اطراف واین مح پاکسازیقبل از 

 4.نمودمیاز منطقه مراقبت  خوبیبهپیاده تیپ  99۳گردانو 

ده نفر تخمین ز  سیصد دوحددر که هوپس - در مسیر مهاباد ضد انقالباستعداد عناصری از 

مسیر  بودند، مجهز اندازخمپارهاع وانو  متریمیلی9۴۱پ وت، ی انفرادیهاسالحبه و  دشمی

                                                                 
 ضعیت گردان مذکور گفته است:از و رادالله شاهین. سرتیپ فرض4

نیز بازدید کردیم. این گردان  تیپ در پادگان پسوه 402، از گردانادمهاب 0ماه قبل از رفتن به پادگان تیپشانزدهم آبان
ت؛ پسوه به مهاباد اس -های قابل دسترسی به شهرستان مهاباد جاده پیرانشهردر مسیر مهاباد قرار داشت و یکی از جاده

سازی نشده بود در نتیجه ادامه مسیر بعد از رار تا آن موقع مسدود بود و هنوز پاکاما این جاده توسط ضد انقالب و اش
 شد. صبح پس از برقراری تأمین در جاده به سمت پادگان پسوه حرکت کردیم. پیرانشهرپسوه به سمت مهاباد میسر نمی

پیاده جناب سرهنگ دوم بابان بودند.  402گردانفرمانده دقیقه بعد به پادگان رسیدیم.  10تا پسوه راه زیادی نیست که 
این افسر به نظرم با آن شناختی که من از ایشان پیدا کردم بسیار آدم شجاع و صادقی بود و اقداماتی که انجام داده بود 

 خیلی خوب و بررسی شده و کارا بود.
رین منطقه تپسوه قرار گرفته مأمن و مسکن اشرار و از آلوده -مهاباد – تی که بین مثلث نقدهویژه آن قسمبه منطقه پسوه
گرفت. پادگان در تیررس توپخانه عراق قرار نداشت در نتیجه رفت و پادگان پسوه همواره مورد تهدید قرار میبه شمار می

های سازمانی قابل استفاده بودند؛ اما به علت نبودن این پادگان خانههای آن آسیبی وارد نشده بود. در به ساختمان
شد و براثر بمباران هوایی دشمن خسارات اندکی وارد شده بود که جبران آن مشکل ها استفاده نمیامنیت در منطقه از آن

 زیادی نداشت.
 فرمانده گردان ما را نسبت به مأموریت گردان به اتفاق فرمانده لشکر و فرماندهی گردان وارد دفتر فرمانده گردان شدیم و

العبور بودن راه دسترسی، از راه زمین قابل پشتیبانی نبودند. های گردان به علت صعبتوجیه نمود. تعدادی از پایگاه
ایی هشدند که در شرایط جوی نامساعد دارای محدودیتهای هوایی تأمین نیاز میاز طریق بالگرد و مسیر هااین پایگاه

تند و ضع خوبی داشها میسر بود بازدید نمودیم که وهایی که در جنوب پادگان بودند و دسترسی به آنبودند. از پایگاه
های موجود گردان جهت اعزام نیروهای اقدامات انجام شده توسط فرمانده گردان و دیگر نفرات گردان و با بررسی طرح

 «نویسنده» (04 -06ها اطمینان یافتیم. )برای امنیت، ص ضعیت آناری از وتأمین و پدافند از پایگاه در شرایط اضطر 
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ر ند که همانند سایبودده ومردم منطقه فراهم نمو  های نظامیومشکالتی را برای نیر و  دورا مسد

 البضد انقتجمع و  روحض ،برابر اطالعاتی که داشتیم. دشمی پاکسازیست بایمی هامسیر

ستاهای اطراف دارای جمعیت بیشتری وا نسبت به سایر ر ستواین ر . بودستای لیکبین ودر ر 

ستاهای منطقه اجبار داشتند که به عناصر وستای لیکبین همانند اهالی سایر ر واهالی ر . بود

هرچند کسی حاضر به کمک  .سرپناه یا محل اختفا کمک کنندو  ص غذاودر خص ضد انقالب

د ضسشان آنچه که ونامو  مالو  حفظ جان به خاطرِ تهدید و  روبراثر ز ولی  ؛بودن آنهاکردن به 

د ودتر عملیاتی اجرا شوز  هرچهر نیز ودر این مح بودالزم  روازاین .پذیرفتندفت میگمی انقالب

 .دوش پاکسازی بود ضد انقالبکه محل دیگری از تجمعات  مهاباد –ه وتا مسیر پس

ی هایگانر با شرکت ویاتی در این محعمل 99۳۳سال  ماهاردیبهشتدر همین راستا در 

جهت  واز د از سپاه پاسداران شهدا ویژه تیپ همچنین،و  مهاباد 9تیپو  پیرانشهر 9تیپضربت 

مهاباد از  9تیپیگان ضربت  هوسمهاباد به پ طرِف از. به سمت اهداف تعیین شده آغاز گردید

 یگان ضربتو  شهدا ویژه ه هم تیپوپس شهرستاناز و  ع کردو را شر  خودپایگاه خلیفان عملیات 

 حت فشارا تر  ضد انقالبهای ونیر  خودبا حمله سریع  پیاده ارومیه ۳۴لشکراز  پیرانشهر 9تیپ

، ادآبدائم، وممل، محمدشاه باال، آبادبیضستاهای ور و  بود وسیع منطقه عملیات. قرار دادند

 .ده عملیات قرار داشتندوسرین در محدو  لیکبین، رنجوخ، سیدآباد، غاویبایرام، چرمدان

 که تعدادی از افراد سپاه پاسدارانو  دندشمیمحاصره  هاستاوابتدا ر  ،در حین عملیات 

ی از تعدادو  دشمیگرفته  آنهاسط وت هاگذرگاهو  هاگاهو گلو  دندشمیستا ور  وارد ندبودمی وب

 اکسازیپها برای ومابقی نیر و  اندندممیستا باقی وکنترل ر و  پاکسازیستا برای وها در ر ونیر 

 و  ندکردمیستای بعدی اقدام ور 
ً
اه مناسب با ایجاد پایگهای در محل کنندهعملهای ونیر  نهایتا

 .ندنمودمیحفاظت و  از منطقه مراقبت

، گیر شدن نمایدادار به زمینو  کننده راهای عملومتی از اشرار که نیر ومقا هاستاودر اکثر ر 

های شدیدی درگیری ،بود ضد انقالبستای لیکبین که مرکز تجمع ودر ر ولی  ،مشاهده نشد

ی واز پیشر ، ستاوقبل از محاصره شدن ر  ضد انقالب. بودس ومحس کامالً  آنهامت ومقاو  ی دادور 

دام ند که این اقبودده ورا در ارتفاعات اطراف مستقر نم و تعداد افرادی ندبودها مطلع شده ونیر 

 .قرار گیرند آنهاتیر و  ی زیر دیدوهای در حال پیشر ونیر  بودباعث شده  ضد انقالب

و  پخانهتواضع وخیلی سریع م کنندهعملهای ونیر  خانهتوپی پشتیبانی کننده هایگان

  ضد انقالب اندازخمپاره
ً
 ضد انقالب کهطوری  به ،ادنددمیقرار  خود مؤثرزیر آتش  را دقیقا
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جهز م ضد انقالبکه قابل ذکر است این است که عناصر ای نکته. ندبودن العملعکسقادر به 

ق د اجرای آتش دقینتستوانمینو  ندبودی الزم هاموزشآاما فاقد  ؛ندبود توپخانهو  به خمپاره

ع تا خیلی سری بودداده خودی  توپخانهی هایگانبی به وفرصت خ آنهانمایند که این ضعف 

دقیق زیر آتش و  شده بانیدیدهی هاآتشرا با اجرای  آنها متریمیلی9۳۴ اندازخمپارهاضع وم

کننده را تسهیل های عملوی نیر وپیشر و  بردارند ودخی واز پیشر و  شورا خام آنهاآتش و  گرفته

آتش قرار گرفته و  جهت زیر فشار واز د ضد انقالبو  ب ادامه داشتوتا غر  هادرگیری. نمایند

ستای وقسمتی از منطقه به شرق ر  پاکسازیبا  کننده از سمت مهابادهای عملونیر و  بود

 .لیکبین رسیدند

و  قطع شد هاکم صدای تیراندازیکمو  ز به محاصره درآمدوب آن ر ودر غر ستای لیکبین ور  

ضد د از بن هاتستا که بعد از مدواهالی ر . ستا شدندور  وارد پاکسازیبرای  کنندهعملهای ونیر 

ستا وکنترل ر . ردندوکننده به عمل آهای عملوند همکاری کامل را با نیر بودرهایی یافته  انقالب

ستائیان ور  خوداز  تدریجبهستا ور جاری ر ومردمی برای امی هاپایگاهو  شد عو سط سپاه شر وت

آمیز تفقیوبعد از اجرای م. بودب منطقه وخی هاپایگاهپایگاه لیکبین یکی از . ایجاد گردید

 .بازگشتند هاپادگانها به وعملیات نیر 

 دیجر وشهادت حاج محمد بر 

 ،شد وارد جردیود بر محاج مح. نمازادای  م برایبودمن ایستاده  صبح بعد از اذان زویک ر 

 ایستاد به نمازو  ش دادوگ جردیوبر  دمححاج مو  دیمخوانمیاز نمازمان دعای فتح را  ما بعد

هم ان هایماظب بچهومو  انیدوز بخور  که دعای فتح را هرم کنمیصیت و من به شما» :گفتو 

هایت به بچه، این دعا خیلی کرامت دارداندن وخ» :گفت «حاج آقا. روطچ» :گفتم «که هستی.

 بخ وهم بگ
ً
 هدفرمان، گفت .«یدئبفرما» :مگفت .«اهش دارمویک خ» :بعد گفت «.انندوحتما

ل وط» :گفتم «.کار دارم آنهامن با ، قرارگاه بیایند وهان بگوگر و  را تا رده دسته هایتنیگا

 «.هیچ اشکالی ندارد» :گفت «.اندپراکنده در منطقهزیرا ، دکشمی

و  ابالغ کردم هایگاناست ایشان به وبرابر درخ من هم، بود 99۳۳اردیبهشت سال  اخرو ا

 واسطۀبهاندهان دسته را فرم ؛ اماآمدند به قرارگاه انهورده گر تا  روبرابر دستکلیه فرماندهان 

ر وحضفرماندهان در قرارگاه ه هم بعد از اینکه .کردمن احضار هاپایگاهو  شرایط خاص منطقه

 و قدردانی کرد هایگاننفرات و  فرماندهان تمامیزحمات از و  جری آمدوحاج محمد بر ، یافتند

ید! اجرتان کشمیحمت چقدر زو  کنیدفشانی میچقدر جان هاشما» :گفتو  اهی کردوعذر خ
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 نع کرد به حاللیت طلبیدو شر ، دواهد به مسافرت بر وسید مانند کسی که بخوهمه را ب. با خدا

 «.داشتند روحض جانآ همه نفراتی که در از

 زوآن ر  ازمن شب قبل ، جردیوحرکات حاج محمد بر  این با زمانهمزیرا  ،بود خیلی عجیب

 روما داریم از دو  به یک مقام بسیار باالیی رسیده جردیوبر  م که حاج محمدبوداب دیده وخ

، امش نکردهوفرامنه » :؟ گفتایکردهش وحاجی ما را فرام :ییموگمی وبه او  یمکنمینگاهش 

 وا هم تلفنی با اد شمسوحاج ج ،گفتم وبه ادم را واب خوخماجرای صبح  «!مکنمیدعایتان 

اب شهید ناصر وخ سنندج امام دری نماینده وسوحاج آقا م» :هم گفت وا، تماس گرفت

هم نزد  اد شمسوسپس حاج ج «باشید! جردیوحاج محمد بر  اظبوم گفتهو  دها دیر  میکاظ

گفتیم چه و  گفتیم جردیومحمد بر  را به حاج هاباواین خو  سی کردموبور  ومن با او  ما آمد

 .ایمیی دیدههاباوخ

 از همهو  سیدوهمه فرماندهان را ب ،جردیوبر محمد حاج 
ً
 وبه ا. حاللیت طلبید مجددا

دستی به محاسن  .«نه» :گفت .«ز خیلی فرق داردوزتان با هر ر وحاجی رفتار امر » :گفتم

تکلیف » :حاج آقا شمس گفتم به «.دوشمیاهد همان وهرچه خدا بخ» :گفتو  دش کشیدوخ

، رت بگذاریمواسک وبرای او  باشیم جردیوبر محمد  حاج مراقباست که  این وتو  من شرعی بر

از این لحظه  وبرای او  اهم کردواین کار را خمن ، ذاریگمین ومحافظ برای او  رتواسک واگر ت

و  مسال ودر ودستگاه خ وهم به قرارگاه ددمیر ودست االن» :گفتم «ذارم!گمی رتواسکبه بعد 

 جردیوحاج محمد بر  نمایند تا مستقر آنی وشکا هم ر ود قبضه تیرباریک ، را تجهیز کنند آماده

حاج محمد  «.دورت بر وبا اسکهمراه و  رت داشته باشدواسک، دود بر هخوامیجایی که هر

 .«دارم کارو  میهوم ار ور میمن دارم » :به من گفت جردیوبر 

گفت  هرچه جناب سرهنگ: »گفت هوکا دوحاج محمبه ، بود هم آنجا هود کاوممح حاج

 مکنمیسعی ، میهوم ار ور میمن ، منتظر من نباشیدو  عملیات را ادامه دهید. دهید انجامشما 

 به من نهوگر  دهید انجام راعملیات  اگر نرسیدم شما فرداولی  ،انمبه عملیات برسدم را وخ

ت رواسک بعد از اینکه .تعجب کردیم جردیومحمد بر حاج ی هاتصحب از ما همگی «.نیدویمد

 .حرکت کرد میهوسمت ار ه برت وبا اسک وا، گذاشتیم جردیورا برای حاج محمد بر 

 زوهن. دوحرکت نم میهوسمت ار  به از طریق جاده نقدهو  که از مهاباد بود ماهخردادز یکم ور 
ه من بو  میه تلفن کردور از ا جردیوکه همسر حاج محمد بر  بودنگذشته  واز حرکت ادقیقه  پنج

 ،حاج محمد در قرارگاه نیست» :به ایشان گفتم «!دارممد ری با حاج محومن یک کار ف» :گفت
 تماس سیمبیسط وت جردیوبر با حاج محمد دقایقی بعد  «.همدمی وپیغام شما را به اولی 



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   018

 

آن  وگببه همسرم » :ایشان گفت ،ری با شما داردوکه حاجی همسرت یک کار ف مگفتو  گرفتم
 «یم پیشت!آمیدم دارم وخ، دانممیپیام را 

حاج محمد  یودر وبه ما اطالع دادند که خ، گذشتبعد از یک ربع ساعت که از این ماجرا 
 .فتیمر سانحه به محل  فراتی از ندبا تعدا خیلی سریع. ی مین رفته استور در مسیر  جردیوبر 

ی اطرافم را نگاهی ونجکابا کو  پیاده شدم ودر وخیلی سریع از خ، منطقه شدم وارد وقتی
وجود  ضد انقالبعناصر از طرِف نه عملیاتی وگامکان هر و  بودده وز منطقه آلوهن، انداختم

 و من ،صحنهآن که با مشاهده  مشاهده کردیم پیش رویمانرا  وحشتناکی یصحنه. داشت
همانند  جردیوحاج محمد بر  دیمومشاهده نم متأسفانه. شدیم متأثر نفرات همراهم بسیار

 .است شهادت رسیدهه بو  ش نقش بستهانلب بر ییک لبخندقبل های زور 
 جردیوصیت حاج محمد بر و به فکرو  ماندهمتعجب و  مبودزده در آن لحظات بهتمن 

 فتمر یمدم کلنجار وافکارم با خ در، فرمانده عملیات هستی وت بودکرده  وصیت به من وا. افتادم
شده  ی کهوما باید به هر نح، تر استاجبو شوصیت» :م؟ گفتمبکن باید کارچه  گفتممی و

از  آنهاتخلیه و  حانومجر و  دن شهدار کر وجو  بعد از جمع «.ادامه دهیمزی وتا پیر عملیات را 
 شهره ب سپاهو  از ارتش شهید رزمانهم بعد تعدادی از زور و  به مهابادبرگشتیم ، سانحه صحنه

. نندرا تشییع ک جردیوبر  محمد پیکر شهیدو  داع کردهو وبرای آخرین بار با ارفتند تا  میهوار 
آن ، کردم سؤال جردیوبر حاج محمد همسر شهید  من در یک فرصتی مناسب از بعد از مدتی

 جریان، داشتید ورای اص پیامی که بودر خص جردیوز دقایقی قبل از شهادت حاج محمد بر ور 
 )ع(عبدالله اب حضرت اباوخ جردیوشب قبل از شهادت حاج محمد بر من » :تگف و؟ ابودچه 

ع و ضولذا م، گفتم ما سرمان فدای شماست، ببرم یکی از شما را خواهممی، دوفرمدیدم که  را
 زمان آن بدترین خاطره من در جردیوشهادت حاج محمد بر  شاید «.بودتلفن من در این رابطه 

ا از جمع مکه  بودنی حاور  مردیک  والبته ا. مبوددست داده  رزمم را ازهمو  رزیرا بهترین یا ؛بود
 )روحش شاد(.ستوپی ت اعلیوبه ملکو  جدا شد

 جردیوشده بعد از شهادت شهید محمد بر  انجاماقدامات 

: گفتم هود کاومن به حاج محم ،دلخراش هواقع در آن جردیومحمد بر حاج  شهادتاز  بعد

، بودفته ز قبل به ما گوکه یک ر  وا وصیت باید برابرو  را بگیریم ارون این بزرگوما باید انتقام خ»

 «.نمائیمآغاز  ضد انقالب هایونیر  علیهدمان را وخی هاتعملیا تردوهرچه ز د بای، عمل کنیم

 باقبلی در منطقه ی هاتدر ادامه عملیادمان را وخی هاتهمگی تصمیم گرفتیم عملیا
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بعد  زوچند ر . نمائیم پاکسازیاشرار و  ضد انقالبعناصر وجود ث ومنطقه را از لو  قاطعیت آغاز

 .آغاز کردیم عملیات را ،یمبودداده  انجامکه ی هایبه هماهنگی توجه با

 زیاد یقدربهها ودر نیر  ق جنگیدنوشو  رواما ش ؛نمائیمتصرف را ابتدا یک ارتفاع  بودقرار 

 عناصر تاز دسدر منطقه الی را ومتارتفاع  چهار انستیموتباالیی  حیه جنگی بسیارور که با  بود

 . نمائیمآزاد و  گرفتهپس  ضد انقالب

 ندگاندیگر رزمو  سربازانو  اندار درجه، مکالمات افسرانو  رفتارو  ر آن زمان به اعمالمن د

 ترینکوچک، دمشمیدقیق  آنهاهای به حالت چهرهو  شده وکنجکا مسلحهای ودر سایر نیر 

 آنان. آنان مشاهده نکردم از کدامهیچی هاتصحبو  ترس در چهرهو  ناامیدیو  سیأ اثری از

دنیا  آنها ییوگ. ردندکنمی، ی داشتندور  ی نسبت به مخاطراتی که پیشبد روصت ترینکوچک

 .ردکنمیر وهرگز به ذهنشان خط فکر مراجعتو  یش پشت سر گذاشتهرا پیشاپ

 تنگنا ه درک ندبوددریافته ، یی رزمندگان اسالموحیه جنگجوبه ر  توجهبا  ضد انقالب عناصر

ح و ر  جردیوحاج محمد بر شهادت و  ندجنگمی یعجیب هالم با ارادرزمندگان اسو  گرفته قرار

 گانپاد لذا . م رزمندگان اسالم نیستندوهج آنان دمیده است که قادر به سد در کالبدای تازه

ه حیور  ردو  جبران کنندان را دشوخی هاتاین طریق شکس را به خمپاره بستند تا از مهاباد

ا ام، حمله کنند پادگانند به خوامیاعالم کردند  آنان. زمندگان اسالم خلل ایجاد نمایندر 

 .مایکردهرا برایشان طراحی هایی چه برنامه تند که مادانسمین

نیاز  انیآتش پشتیب هر چقدرآینده  و وپیش ر ی هاتدر عملیا» :گفتم هود کاوبه حاج محم

ای تا مشکلی در اجر  هماهنگ کنم توپخانه گردانی فرمانده وسرگرد صف جناب تا با وداری بگ

ی وصف سپس به سرگرد «.نداشته باشی اهداف از پیش تعیین شده ِی وسی بهوپیشر و  عملیات

 و دارد در اختیارش بگذار نیازآتش  هود کاوحاج محم هرچه» :گفتم توپخانه گردانفرمانده 

ا در فرمانده ر  وددست این  «.نگذار توپخانه ن پشتیبانی آتشورا بدهایش ونیر  و وای الحظه

ا ت مهاباد پادگانم ور میمن » :گفتم هود کاوده به حاج محموبا خیالی آسو  مدست هم گذاشت

  «.دهیدبدتان ادامه وهم به عملیات خشما ، بدهم انجاماقدامات الزم را و  ا بررسیضاع آنجا ر وا

 اندم پشت فرموخ، بودرده وخیش تیرهاکتا از الستی ودداشتم  در اختیارکه  رِو رُ لند ودر وخ

 .حرکت کردم پادگان طرِف به ودر ودر شرایطی بسیار بد با آن خینگ ر وبا دو  نشستم ودر وخ

 واقع
ً
راف از اط وهر ساز  هالهوگلدر حین درگیری زیرا  ؛دود که باید بشوشمیالهی همان  تقدیر ا
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ها لهوتعدادی از گلو  ندیم اصابت نکردبود ودر وبه ما که داخل خولی  ،نددشمیرد  کشانزهوما ز 

 .دندواصابت نم ودر وبه الستیک خ

 از مواضعو  باشند شیاروه خودسنگرهای  فرات دردادم ن رودست، شدم مهاباد پادگان وارد

. دمودر محلی مناسب مستقر نم نیزدستگاه تانک را  یک. محافظت کنندشیاری وبا هدشان وخ

 را  پادگانضاع اطراف وربین اوا دب
ً
االی بسلسل را مشاهده کردم که از م دو . بررسی کردم دقیقا

با ، ودبآنجا  هازامیه ُج یک جایی که ِد از پشت . دانرفتهیک ساختمان نفرات سپاه را زیر آتش گ

  .یختندرمیآتش  هاانداز خمپارهاع وبا انها وی نیر ومرتب ر و  ندکردمیاجرای آتش خمپاره هم 

که محل سریع آن دره » :گفتمدمان وخ متریمیلی 9۳۴هایانداز خمپارهفرمانده به 

ر دادم وهم دستتانک فرمانده به . زیر آتش بگیرنداست،  ضد انقالبهای اندازخمپارهاستقرار 

 با دقتب هدف را وتانک بسیار خرئیس که  منهدم نمایدو  رد هدف قرار دادهوممحل تیربار را 

 «.شدند مشان منهدآن محل با تجهیزات در ضد انقالبعناصر و  رد اصابت قرار دادومتمام 

هضربت  واحد ،9۱:۴۴ ساعت
 
 و ردکُ  مرگانپیش، انقالب اسالمی پاسداران سپاه جندالل

 ی مهاباداهنارا به خیاب، یار مشیدواست واحد یعنی همان، شتیمترکیبی ضربت که دا واحد یک

فت از عناصر ر میکه احتمال  نفر هفتاد تا هشتاد حدوددر. دمواعزام نم اس شهرمناطق حسو 

 .شهر الحمدالله آرام شدو  کردند دستگیر، ندکنمیهمکاری  آنهایا با و  هبود ضد انقالب

ت اقدامااجرای ل وشمندانه مشغوهو  شیارانهوه ما بسیارو  به تاریکی رفت وا ر ورفته هرفته

ب کسی وغر  بعد ازو  بودز امن نوهن سردشت – زمان جاده مهاباد در آن. یمبوددمان وه خبایست

 .نداشت در آن جاده تردد نماید جرئت

تر از خرابصاف که  حلقه الستیک ود را با ودر وخهای الستیک مهاباد پادگاندر 

ر دبرای سرکشی به نفرات و  یضوتعجیلی تع صورِت بهناچار ه ب، ندبودقبلی های الستیک

 دیدم نفرات همه در، دمها رسیواحد به وقتی ،بودا تاریک شده وه. حرکت کردم هاپایگاه

 یواگذار از منطقه ل حفاظتومشغصیف، وت قابل ای غیرحیهوبا ر و  مستقر خودسنگرهای 

 ترینسخت یدند که دردمیو  رفتندگمی ایحیه تازهودیدن من ر  با آنها. نددشان هستوخ

 .حال فعالیت هستمشان دردر کنار از شب تا صبح و  تا شب از صبحشرایط 

ح و ر و  دیرنگمی ت قلبوق خوددیدن فرمانده شرایط با  ترینشه در بحرانیسربازان همی

رمانده یک ف. زی داردوپیر و  رزم میداندر  بسزایی تأثیرد که وشمیلبدشان دمیده ای در کاتازه
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شرایط در کنار  ترینسخت درو  اش باشدعاشق رزمندهو  رزدوعشق ب خودباید به نفرات هم 

 . دوزی نصیبشان شوتا پیر  حیه بدهدور  اآنهبه و  نفراتش باشد

. هماهنگی کردیم بعدی عملیاتبرای مراحل  هوکا دوج محمبا حا ،این عملیات بعد از

 دوباره ،قفهو بعد از یک یم کهبودداده  انجامرا  الزمهای هماهنگیو دقیق های ریزیطرح

بیشترین  یم کهبودز درگیر عملیات ور  پانزدهد وحددر. دیمورا آغاز نمبعدی عملیات 

هایی در جنگل واقع زمزیرانو  اسماعیلسمت قلی، سردشت – در جاده مهابادما های درگیری

 خوبیبهرا نیز آن منطقه  پاکسازیشبختانه وخ. بود، دوشمیسردشت ختم  شرقشمالکه به 

 .دادیم انجام

ر ومحو  برای عملیات ضربت مهاباد پادگانرا در  گردانیک داشتم.  در اختیار گردانه س

 .دمومستقر نم سردشت –دیگر را در مسیر مهاباد  گردان ودو  نگه داشتم کانو ب

را  ردانگر یک وبه همین منظ ،نمایم پاکسازی کامالً  زرا نی کانو ب – ر مهابادوقصد داشتم مح

 .داشته باشم رسدر دست منظمو  آماده واحد کم تا یبودداشته  آماده نگه صورِت به پادگاندر 

و  رانها از افسور نیر یگدو  بسیج، یی را که نفرات سپاههاآموزش تأثیرناگفته نماند من  

یدم که دمیو  مکردمیح مشاهده و ضو به هاتعملیا درند، بودان ارتش دیده دار درجه

 ضمن اینکه از ،ه استبودگذار تأثیر چقدر و  ا ایفار  مینقش مهعملکرد آنان  نحوهدر  هاآموزش

 .دشمیگیری و نیز جل کنندهعملهای ونیر  دهوتلفات بیه

 د کهشمیزمانی بیشتر  مشحالیوخ، کردمیشحال وزی رزمندگان اسالم من را بسیار خوپیر 

 واسطۀبهو  جنگندرزم می میداندر  خوبیبهی دریافتی هاآموزشان با ویدم رزمندگان جدمی

ع دشمن را سری، ندبودفرا گرفته  هاآموزشتاکتیکی که در و  تکنیکو  رزیدگی جسمانیو

 ترمهممه از هو  ندکردمیمنهدم  را آنهاقع ومهبو  دقیقی هاآتشبا اجرای و  تثبیت، شناسایی

ی هاانیگتلفات  هاعملکرد اینگونه واسطۀبهند که کردمیمراقبت  خوبیبه دشان هموان خاز ج

 هدف ما. بودکاهش یافته  کنندهعمل
ً
 .نداشتیم دیگری به غیر از نیت خدایی مطلقا

ه یم کبودن هااصاًل در این فکر  من امثالو  من، نه به فکر مقامو  مبودفکر درجه من نه به 

خدا برایمان مهم  ما ابتدا رضای.. و. امرفتهدرجه نگ، ن یا خانه ندارمزمی، تق من کم اسوحق

مردم و  کشورما باید جانمان را برای حفاظت از ، تیمدانسمین مردم ورا مدی خودو  بود

زش وند که ما آمبودرا داده  ما همین مردم هزینهو  یمبودزیرا عمری تمرین کرده . مادیدمی

 . ببینیم برای جنگ
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 اردو  تازههای وباید به نیر ، یمبودخته وقبل آم ازو  تیمدانسمیآنچه را که  هر آن زمانر د

ا تادیم دمی انتقالدادن  زشوآم با ایغیر حرفههای ونیر به ع و مجم درو  انان انقالبیوجو 

ا شانه ما ر  ظایفو اینسنگینی . دوجانشان هم حفظ شو  جنگ بهتر عمل کنند میداندر 

 .دکر میرد ُخ 

 در کردستان ضد انقالبی هاگروهزیرا همه  ؛دیمشمیها هماهنگ وما باید با تمامی نیر 

فرقی ... و منافق، دمکرات، دهوتحزب ، ملهوکمانند یی هاگروه. بوددستشان در دست هم 

دف هو  یمبودکه در کنار هم ما هم  براین،بنا. ندبودبا هم علیه ما متحد شده  آنهارد همه کنمی

دیم تا شمیباید متحد ، یمبودبرادران دینی و  ی مشترکی داشتیمهاناآرم، مشترکی داشتیم

 .یمرآیخطیرمان ب ظایفو عهده م ازانیوبت

ژاندارمری هم ، زش نداشتندوآم وارد های تازهوزمان نیر  آندم واشاره نم که قبالً  طورهمان

 تالبته بعدها ژاندارمری کمی بنیه گرف. اند به ما کمک کندوگی رزمی نداشت که بتآنچنان آماد 

در بعدی ی هاتعملیاو  رزین موبر ی هاتی ما را برای عملیاهاگردانانست تعدادی از وتو 

 و هارا در مسیر آنهای هاتلیومسئو  ظایفوو  بودکه کار مهمی  آزاد کندو  یضوتع هاپایگاه

 . کردمیشان بیشتر اطق تحت کنترلدر دیگر منو  هاپایگاه

 ودبانیم دشمن مشترکمان را ناویم تا بتخوردمیند ونه با هم پیوگ خداو  ما باید عاشقانه

صاًل ا... و ارتشی هستی وت، اینکه من سپاهی هستم. پشتشان را به خاک بمالیمو  کنیم

ه» :ندودبده وفرم( ره) که امام طورهمانهمه ما . می نداشتومفه
 
ه، یمبود جندالل

 
 جندالل

  «.یمبودی ما واقع

های ارتش ونیر  برایفقط که ارتش در اختیار داشت یی هاسالحتمامی و  هاانداز خمپاره

فرقی  .ندکردمیجهاد و  یدندجنگمیکه در راه خدا  بودهایی وبرای تمامی نیر  آنها، بودن

یی ویر چه ن یاو  باشدژاندارمری  یاو  سپاهی ،های ارتشیور پشتیبانی از نیر د هاسالحرد کنمی

هتر ب هرکسپس ، دشمیباید علیه دشمنان اسالم استفاده  آنها میزیرا تما ؛استفاده کند

اهداف . دیمشمیرزم  میدان وارد ما با این نیت .کردمیباید استفاده ، ست استفاده کندتوانمی

 .بودهداف ما الهی ا میتما، بودما ن ارفکا ان درومادی به هیچ عن

 اییوهی هابمبارانو  مینو  لهواع گلوغیر از انه یت هم همین است که در آن منطقه بواقع 

برای . بودی نسرد در زمستان چیز دیگر ای بسیاروهو  جنگیدن در شرایط سختو  دشمن

 تدانسمی وا. تنگی داشتتنگاو  بویار خبا من ارتباط بس جردیوبر  که شهید محمد بودهمین 
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و  هستیم ،اسالمی ایرانری واهداف نظام مقدس جمهخدمت  مخلصانه در نفراتمو  که من

 .هیمدمی انجامکارمان را 

 ظررا زیر ن آنهاو  دکنمینگاه دقیق  خودباالتر که به فرماندهان زیردست  یک فرمانده رده

ما هر ا ؛ب هستندوخ آنهاهمه که  ابدییدرم، دنمایمیررسی عملکردشان را بو  رفتارو  یردگمی

 .استفاده بهینه نماید آنهالذا باید از تخصص همه ، دشان را دارندوخاص خهای ویژگی کدام

 .بالعکسو  که دیگری نداشته باشد داشته باشد ویژگی مثاًل یکی ممکن است یک

ز بسیاری از فرماندهان مطرح ایک فرمانده لشکر یا تیپ زرهی ممکن است در یک دشت 

هستان وکو  جنگل درو  در جنگ چریکیولی  ؛مل هم بهتر عمل کندور مارشال  ماننددنیا 

روی زمینی فرماندهی نیشاید . کار باید بکنده نداند که چو  نداشته باشد بیوعملکرد خو  کاربرد

جنگ در و  کردستانبرای  را من ویژگی همین به خاطرِ  صیادشیرازی جناب سرهنگ علی

 .بودده وانتخاب نم مهابادو  شهرفرمانده تیپ پیران عنواِن بههستان وکو  جنگل

د توانیمسایر مناطق جنگی تجربیاتی دارد که و  در ظفار وکه ا بودگفته  خودپیش هم شاید 

م ه پاسدارانسپاه های با بچه از طرفی،و  مفید باشد ضد انقالبو  به چریک دهودر مناطق آل

 نهاآکه من از  اندبودهشاید مسائل دیگری نیز در تصمیماتش دخیل و  بی داردونگی خههما

زمینی در  یونیر  یسلم است این است که فرماندهع آنچه که مُ و در مجم ،اطالعی ندارم

 .بودکه منتج به این تصمیم شده  بودداده  انجامتحلیل جامعی را و  افکارش بررسی

 لوچقدر ط» :به من گفت معابرو  هاجاده پاکسازیقبل از  صیادشیرازیجناب سرهنگ  

  «.اهیم کردوخ اکسازیپ کامالً اه منطقه را م شش تا ُنه»: گفتم «د.ود تا کارها تمام شکشمی

 ر دراگ» :گفتم «د.دت را بازسازی کنیوباید خ ماهی چند ،ایخسته شده وت» :دندوفرم ایشان

ام به آن مناطق اعزام تا مناطق کاری هست آماده، کردستانو  کشورمستقر در غرب  لشکرهای

 مرانعحاجعملیاتی در منطقه  خواهیممی .نه» :ایشان گفتند «.کنم پاکسازیرا  باقیمانده

من ، پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده  گ جاللیسرهنجناب ی کمک وید بر با وتو  یمده انجام

 جنابالبته من در زمان  «.۳۴لشکرفرمانده را بگذارم  وت جاللی سرهنگ تصمیم دارم بعد از

اری هم ک واو  ادمدمی انجاممناطق را  پاکسازیعملیات ، بودکه فرمانده لشکر  جاللیسرهنگ 

از لحاظ سازمانی به  ،ادمدمی انجامسپاه های من عملیاتی را که با بچهولی  ؛اشتندما  با

 سطولحظه به لحظه تو  ادمدمیقرار  هاترا در جریان عملیا واو  ادمدمیمانده لشکر اطالع فر

 .ماحترامی نکرده باشم که بیکردمیعملیات را به لشکر گزارش  سومرکن 
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که به  ندبود ر دادهدستو ۳۴لشکربه فرمانده  صیادشیرازیجناب سرهنگ  خودالبته 

م ردکمیسعی و  ای داشتموظیفه سازمانی ظرمن از نولی  ؛ی ما کاری نداشته باشدهاتعملیا

. نمر نز وفرمانده لشکر را د گاههیچو  قعیتی رعایت کنموم دهی را در هرسلسله مراتب فرمان

 . مکردمیاجرا و  ذاشتمگمی ی چشممور مقام باالتر را به ر ودست

 ردی؟ه کار نکچ، کار کردیه چ ومن نگفت ت هم به باریکفرمانده لشکر حتی  شبختانهوخ

  «.لت دارمودهی من قبب انجامکاری  هر وت» :فتندگمی من ایشان به

حتی بعد از شهادت  ،داشتم جردیوبر  محمد رفاقتی که من با شهیدیت این است که واقع

دت ودند که ختکلیف کر و  تندنماز به من گف از قتی که بعدو .ند عمیق گسسته نشدوایشان آن پی

که با حاج  بودبرای همین « .چشم یوبه ر » :گفتم وبه ا، باش ر داشتهوعملیات حض هم در

تصمیم و  دیمونم هماهنگیو  صحبت هاتاجرای عملیا در موردو  نشستیم شمس ادوج

 اد شمسوبرادر حاج ج همچنین،و  قمین ایشان شهید علی ومعاو  هود کاومحمشهید . مگرفتی

ی ونیر . ن سپردندرا به م هاتعملیالیت ومسئ، عمل آمدهه بهای به هماهنگی توجهبا 

 هاتعملیا در، بوداسته وجردی از من خوبر  ن شهیدوچولی  بود آنها یهانیگاکننده از عمل

مبنای تکلیفم کار  من هم برو  بودکرده صیت وو  به من تکلیف ایشان. کردم ر پیداوحض

 .رومبنای دست نه بر، مکردمی

یت تا تثب سردشت – ر مهابادومحو  اجرا کردیمرا  هاییعملیات هماهنگیو  همدلیبا باالخره 

 خیالمان از آن محوید که حدانجامل وط ز بهور  ۳۱کامل مدت 
ً
 .ر راحت شدودا

 شهید ناصر کاظمیو  جردیوشهید محمد بر های یژگیو

در  و ستودخیلی  ناصر کاظمیشهید و  دیجر ومن با شهید بر ، گفتم که قبالً  طورهمان 

در  99۱۱سال در  میشهید ناصر کاظ. یمبودهماهنگ  هاتاجرای عملیا نحوهو  نگیوچگ

ی اتو فرماندار کراه یک وزمان شهر پا آن در. ناختشمیب ورا خن مو  بودبا من آشنا شده  هوپا

ما ( .بود ضد انقالبی هاگروهرش ومنظ) «یند.وگمی چه اینها» :من گفت داشت که به

یم تا منطقه را بودداده  انجامخطرناکی را ی هاتعملیاو  زیادی را متحمل شدههای سختی

 هااتدمکر  که این کردمی سؤالو  بودیاد آقای فرماندار افتاده  تازه وقت آن، کنیم پاکسازی

 یند؟وگمی چه هاگروهدیگر و 

ین تعی هوفرماندار پا عنواِن به ناصر کاظمیشهید  ،کرمانشاه داراستاناز طرِف در آن زمان 

پشت این میز  من» :گفتو  اسلحه را گرفتو  کرد ور  و میزش را پشت، که آنجا آمد وقتی .شد
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 از یماعزا ه فرمانده یگانوزمان در پا من در آن «.دوش پاکسازیکاماًل  شهر پاوهتا  نشینمنمی

و  جسارتو  رزیدگیوو  حیهوار از ر سرش شهید ناصر کاظمی. مبود آبادپیاده خرم ۱۴تیپ

 دیجر وبر  محمد شهید. بودفرماندهیش و  وصیات اومکمل چنین خص وادیانت و  بود نجنگید

 ر واقع هم
ً
 .یک فرمانده اسالم را داشتیژگی وو  حیهوا

 بسیجی من آیا» :فتگمی .«ابواینجا بخ، جردی این تشکوبر  برادر: »گفتممی هابش

 آنهامن هم باید همانند ، ابیده استوی زمین خوها ر هوک در االن وابیده است؟ اوی تشک خور 

و  دشمیشب بیدار های نیمه. بیدخوامیو  رکتشوی اوذاشت تگمی سرش را هابش «.باشم

 اتنهببینیم که حس نکنند را  هابچهو  یموبر ، حاج آقا "زد" ،حاج آقا "زد"» :فتگمی به من

 واو  ندغیبت ک ینفر پشت سر کس دیگرکه یک  بودمحال  ،بودبی وخ انسانخیلی  «.هستند

 دلسواقع ،دندخوانمیبه ورکعت نماز ت وغیبت کننده د و وا، استغفار نکند
ً
مام ت وا. بودز وا

، ردکینمدیگری فکر  چیزهیچاز این به  غیرو  بودذاشته گ میاسال را برای انقالب اشزندگی

مان من زا آن که ت بودای ارستهو بسیار انسان. یداندیشیمن چیز دیگری به از خداوند به غیر

صیاتی وهر زمانی دارای چنین خصو  در همه حالرزمندگان و  فرماندهان !کاشای  .مبوددیده 

 .دهند انتقالبعدی های ب را به نسلوصیات خوتا آن خص، باشند

ی که شده دشمن را ونح رکه به ه بودهم این  آنو  زمان در زندگیم یک هدف داشتمدر آن 

دستش را  کردمیدر این هدف به من کمک  هرکس. ن برانیمومان بیر کشوراز خاک 

 یایران یا هرو  بسیجی باشد، چریک باشد، سپاهی باشد خواهدمیحاال . سیدموبمی

 . تنابا دیو  پرستوطن

یند داخل خاک بیا هاحاال عراقیو  م که این همه تاریخ سرافراز داریمخوردمیمن حرص 

 را هم نظامیان رش وچیزی که تص، بجنگیم آنهامان با کشورما در داخل خاک و  ما!
ً
 خصوصا

از و  ودبقضیه  طرفهیکن ای. ردندکنمی وقتهیچ، نظامیانی که سن خدمتی باالیی داشتند

 ولی ،یمبودانده وهای مذهبی خبسیاری از چیزها را در درسو  یمبودما مسلمان  طرِف دیگر،

 ،جردیوشهید حاج محمد بر کردار و  رفتار عملش را من آشکارا در. یمبوده ادندم اانجعملش را 

، یصیادشیرازعلی  سپهبد شهید، شهید علی قمی، هود کاومحم شهید، شهید ناصر کاظمی

، ارتش شهدای بسیاری ازو  بابایی خلبان شهید سرلشکر، حسن آبشناسان سرلشکر شهید

 .دیدم هاودیگر نیر و  بسیجو  سپاه
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ال س هشترزمندگانی که در و  بسیاری از فرماندهان را نیز درهایی ویژگی البته چنین

 نواکنهم آنها. امدیده، ایثارگر هستندو  ن جانبازواکنهمو  اندبودهرزم من دفاع مقدس هم

بیت زیرا تر ؛االیی هستندو  یهاانسان با گذشت سالیان زیاد از جنگ تحمیلی همچنان نیز

من به  .ند باشندتوانمیاز این ن به غیرهستند که هایی روشده مکتبی هستند که دارای با

بعد ، اسیددتان را بشنوبعد تکلیف خ، دتان را بشناسیدوید خدای خیل بیاوا گفتممی نفراتم

 . انیدونماز بخ

را  راییوباالتر مکتب عاش از همهو  جانبازیو  دتاآن همه ار ، صودر سپاه آن همه خل من

که  بود این .«کنیماستفاده ن زدن به دشمنبرای ضربه ویژگی از این چرا» :گفتممی ،یدمدمی

 را همه آنو  دهیم انتقالیی را به نفراتمان راویم مکتب عاشکردمیهم سعی  امثال منو  من

ه کردهمیشه با برادران سپاهی هماهنگ  را که ما بود هایژگیوو  صیاتواین خص. درک کنند

و  یمودبشیفته آن و  ا عاشقم میرایی که تماوای مکتب عاشدر کنار یکدیگر برای احیو  بود

 .یمکردمیهستیم تالش 

 ضد انقالبی هاگروهعملکرد  نحوهو  مهمات، سالح، نگی استعدادوگچ

 ی مختلفهاسالحبا  نفر صدتا  شصتن ز بیهی هیز داشت که هر هفده دمکراتحزب 

تا از  هنُ ند که بودنفر  شصت چکوهیزهای کو  نفر صدهیزهای بزرگ استعداد . داشتاستعداد 

، انوهم بین مری آنهابقیه . ندبودمستقر  سردشت – ر پیرانشهرودر مح( هاگروهان) این هیزها

 ،ستقرار داشتندا ملهوهای کوسقز بیشتر نیر  – ر بانهوالبته بین مح. ندبودتقسیم شده  سقزو  بانه

 و کانو ب – مهاباد در محورزشان هم هی چهارتعداد . بودسقز و  بین بانه دمکراتهیز یک ولی 

و  درهانودی در منطقه. بودسقز  در انریتشومله محوهای کوبیشترین نیر . دنبود مستقر سقز

. نددبومله مستقر وهای کوارتفاعات آن منطقه نیز نیر  در، انوتا دریاچه مری پشت دره شیلر

 4.دنبودآفرین مشکلو  داشتندوجود  هاگروهدیگر و  هافدایی، از منافقین تعدادی هم در بانه

                                                                 
 از پنج مالبند به شرح زیر تشکیل یافته بود: . سازمان حزب منحله دمکرات4

 . منطقه ارومیه -۳. منطقه سلماس -9مالبند شمال:  -الف 
 : هیز بیستون. 9مالبند  –: هیز زیبندان. ث ۳مالبند  –: هیز زاگروس. ت 9لبند ما –سنگ. پ مالبند اسپی –ب 

 بدین شرح بودند:  های حزب منحله دمکراتکمیته
نفر، هیز اگری با ترکیب یک لک دوپل. حوزه فعالیت: منطقه سلماس، صومای  ۳۱. استعداد کمیته سلماس -الف

 ل انزل. برادوست، محا
دالمپر با ترکیب یک لک و دوپل. حوزه فعالیت: مرگور، دره تا شصت نفر نظامی  ۴۱: استعداد کمیته شهرستان ارومیه -ب

 شهدا، باراندوزچای، منطقه ترگور. 
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 ایرانمرز  درو  ندبوده های عملیاتی تشکیل دادواحد ،ملهوکو  دمکراتجازه حزب ا با آنان

 دندد کر زیادی را ایجاهای درگیری در منطقه سردشت آنان. ندکردمیفعالیت و  عراق مستقرو 

ارتش  داروجل و وپیشر های ونیر  عنواِن بهو  داشتند هم استقرار عمرانحاج در منطقهحتی و 
                                                                 

و احد کماندویی و دوپل. حوزه فعالیت: منطقه  نفر، هیز کالشین ۳۱: استعداد شصت تا کمیته شهرستان اشنویه -ج
 اشنویه.  عمومی

نفر، هیز کیاهرنگ، از دو دسته کماندویی تشکیل یافته بود. حوزه  99۴: استعداد نود تا کمیته شهرستان سردشت -د
 فعالیت: منطقه عمومی سردشت. 

نفر، هیز زمزیران، ترکیب، دو دسته کماندویی. حوزه فعالیت: منطقه  هشتاد -۳۱کمیته شهرستان ربط: استعداد  -ـه
 . زمزیران و سردشت

نفر، هیز نظامی شیوا، ترکیب دو لک و دو پل. حوزه فعالیت: منطقه  ۱۱: استعداد هفتاد تا کمیته شهرستان مهاباد -و
 عمومی مهاباد. 

 بیان، یک لک و دو پل. حوزه فعالیت: منطقه عمومی بوکان.  99۴نفر، هیز نظامی  ۱۳: استعداد کمیته شهرستان بوکان -ز
: استعداد پنجاه نفر، از دو ناوچه و یک هیز نظامی تشکیل یافته بود. حوزه فعالیت: منطقه عمومی کمیته شهرستان بانه -ح

 . شهرستان بانه
 . و پسوه دم دم. حوزه فعالیت: منطقه عمومی نقدهتا پنجاه نفر، هیز نظامی ۴۱: استعداد کمیته شهرستان نقده -ط
ه تشکیل قندیل از دو دست (: استعداد شصت تا هفتاد نفر، هیز نظامیمالبند اسپی سنگ )کمیته شهرستان پیرانشهر -ی

 . یافته بود. حوزه فعالیت: منطقه عمومی پیرانشهر
، کامیاران و هیز نظامی به نام زاگروس با ترکیب ، سنندج: از سه کمیته شهرستان مریوانحزب منحله دمکرات 9مالبند  -ک

یاران و ، منطقه عمومی مریوان، مابین سنندج و کام9تشکیل شده بود. منطقه و حوزه فعالیت مالبند دو لک، دو پل 
 بود.  درهسنندج و دیوان

و دو  یک لکو یک هیز به نام زیبنداران با ترکیب  : دارای یک کمیته در شهرستان سقزحزب منحله دمکرات ۳مالبند  -ل
 پل سازماندهی شده بود. حوزه فعالیت آن منطقه عمومی سقز بود و در اردوگاه قصران مقر ثابت داشتند. 

: این مالبند دارای دو کمیته در شهرستان اورامانات و داالهو بود. یک هیز نظامی به نام حزب منحله دمکرات 9مالبند  -م
 با ترکیب یک لک و دوپل سازماندهی شده بود.  نفر 9۳بیستون با استعداد 

 بود و دارای چهار پایگاه بود.  های حزب منحله دمکراتهیز سامرانت: مسئول پدافند از مقر -ن
 پایگاه مرکزی در کوی سنجق به استعداد ده نفر.  -
 ستعداد ده نفر. مشهور به پایگاه رادیونزدیک پایگاه مرکزی به ا ۳پایگاه شماره  -
 پایگاه توپوزا آوا به استعداد ده نفر.  -
 پایگاه علی آوا به استعداد ده نفر.  -

بود که استعداد آن از دویست تا سیصد نفر  های نظامی حزب منحله دمکراتالزم به ذکر است که مالبند نام یکی از سازمان 
 رسید. کمیته هم در حزبنظامی سازماندهی شده بود و استعداد آن تا صد نفر میمتغیر بود. و هیز برای انجام عملیات 

 کرد. منحله سازمانی بود که عالوه بر اعمال خط مشی نظامی، کار اداری را نیز سازماندهی می
کیل هار نفره تشرسید. پل هم از دو الی سه تیم چتر از هیز بود و استعداد آن به پنجاه نفر میلک هم سازمان نظامی کوچک

 داد. شده بود و فقط عملیات نظامی انجام می
 .. پیسی، قناسه، آر. بی. ، اسلحه کالشنیکف، گرینوف، کیهای موجود در حزب منحله دمکراتنوع تجهیزات و سالح

 9۳۴هایاندازل، خمپارههوایی تک لول و دولوکاتیوشا، توپ ضد، مینیمترمیلی ۱/9۴، تیربار دوشکا، توپ ۱جی
 تی ان. ، موشک سام، نارنجک تفنگی، مین ضدنفر، مین ضدتانک و تی.متریمیلی ۳۴و  متریمیلی ۱9، متریمیلی

 «نویسنده» ( ۳۴ -۳۳بود. )برای امنیت، ص 
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 ندکردمی آوریجمعاطالعات  ارتش عراقهای وبرای نیر  آنان. نداددمی انجامعراق عملیاتی را 

د نکردمیاجرا و  ریزیطرحرا  ایذائیی هاتعملیاو  ندزدمین وی شبیخایرانی هایگانیا به و 

  .دشمیاعث تلفات رزمندگان اسالم که ب

 گذاریمینمنطقه عملیات های جاده که در بودکارشان این  دمکراتحزب از چندین هیز 

 و  فتندر میی مین ور منطقه مردم و  های رزمندگان اسالمودر وخو  ندکردمی
ً
شاهد  ما مرتبا

 .یمبود یانسانی وتلفات نیر 

 و  یمکردمی تأکید هاداریاستانو  هاما به فرمانداری
ً
را  هاهکه جاد یمنمودمیپیگیری  مرتبا

 جاده پیرانشهروخص، آسفالت کنند
ً
. مدر امان باشی آنانهای گذاریمینتا از  ،را سردشت – صا

ا ر  آسفالت حالت قالیچه، کردندسردشت را آسفالت  – یک قسمت از جاده پیرانشهردر آن زمان 

و  ندزدیمماهرانه باال  آسفالت راو  مدندآمی ضد انقالب رکه عناص بدین ترتیب،. بودپیدا کرده 

 باعثو  فتندر میمین ی ور کننده از آن مسیر ر وهای عبودر وخو  ذاشتندگمی زیر آن مین کار

 .ردیدگمی تلفات

ا شهید د بوبح ز صو  درگیری داشتیمقبل شب ، بازدید کنم هایگاناز  قصد داشتمز ویک ر 

، آمدیای مناسب ممن با فاصله پشت سرو  ترعقبکمی  وا. برای بازدید حرکت کردیم سنجابی

ی ودر وخ. موآن رد شی ور من از ، تر رفتم که اگر مینی در جاده باشدوجل مترود یک کیلوحد

 ی مینور  خرقالن به نامای منطقه نزدیکیناگهان در ، ندبودرت واسکو  پشت سر من که نفرات

. شد نواژگو ی منودر وشت که خشدت دا قدریبه ناشی از انفجار مین ج انفجارو م. رفتند

. ات شدتلفو  ند که باعث آن حادثهادیدم زیر آسفالت مین گذاشته، ممحل حادثه را بررسی کرد

عملکرد هیزهای  ناشی از را مرتب داشتیم که ادثیوچنین ح ماو  بودده ومنطقه آلع و مجم در

ه نوکه دسترسی به اینگ بودرشی وشو  ضرمعای هاگروهدیگر و  دمکرات ضد انقالب هوگر 

 .داشتند هاسالح

 ضد انقالبی هاگروهه دست ب از مراکز نظامی تعدادی در کردستان ل انقالبوای ازهور 

 و آذربایجان غربی، در کردستانژاندارمری های پاسگاه خیلی ازو  مهاباد پادگانمانند . افتاد

 حخلع سال، که از قبل برنامه داشتند ضد انقالبی هاگروهسط وت آنها. نقاط مرزیو  در شهرها

اد که افت آنهادست ه ب هاپادگانو  هاپاسگاهی هاسالحکلیه و  مهمات بنابراین،. شدندغارت و 

اع وانن وهمچیی هاسالحبه  آنان. بود آنهای هاتبی برای عملیاوسیار خمنبع تغذیه ب

تش البته ار . زرهی دست یافتند نفربرو  تانکو  پوت، اندازخمپاره، تیربار، ی سبکهاسالح
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برای مهماتشان را و  که سالح بودپیمان بسته  آنهابا و  کردکمک می آنهاعراق نیز به 

از دستبرد به مراکز نظامی  آنهاسالح و  مهمات بنابراین،. کند نتأمیکارانه خرابی هاتعملیا

 .ی در این زمینه نداشتندبودکمو  بوده ن شدنصیبشا

 قاسملوخص ضد انقالبی هاگروهرهبران یکی از ترفندهای 
ً
 که مرتب پیغام بوداین  وصا

پاه سو  های بسیجونیر ما با و  ش کاری نداریمهای ارتوبا نیر  ند که ماکردمیاعالن و  ادنددمی

خدمت حضرت  باریک. سپاه جدایی بیندازندو  ستند بین ارتشخوامیهمیشه . داریم کار

 احدو  همه شما یک، ه باشیدواحد یدهمه شما باید ، مراقب باشید»: دندوفرم، رسیدیم )ع(امام

ه، هستید
 
 «.کندشمیکمرش  بضد انقالانید که بد، اگر شما یکی شدید، جندالل

آن منطقه  رد، جدایی بیندازند هاوبین نیر ستند خوامیکه  ضد انقالببه تبلیغات  توجه با 

تیم که دشمن ما مشترک دانسمیما . باردمی بر سرشانپ ارتش وتهای لهویدند که گلدمی

و  عیفیکی را تضند هخوامی آنها ،ندارد ...و ژاندارمری، سپاه، برای دشمن ارتشو  است

 در سپاهو  های ارتشونیر . یافتمیی دیگر ادامه وط برای نیر این شرایو  بندودیگری را بک

هیعنی ، دندشمیادغام  هاتعملیا
 
 .بود( ره) ن چیزی که نظر امامی هماواقع جندالل

محال  من .بودها نودیگر نیر  و اختالفی بین ما ترینکوچکسیدالشهدا)ع(  حمزه قرارگاه در

 ایشان هم فرقی بین، بودر وطجردی هم همینوشهید بر  .ها بگذارموفرقی بین نیر  بودممکن 

انسجام  زیولذا برای دست یافتن به پیر ، یمکردمیعمل  اینچنینباید  ما. ذاشتگمیها نونیر 

 .بودشتر بی هاتدر عملیا وسهم کدام نیر» :گفت توانمینو  دشمیبیشتر و  ز بیشترور بهزوما ر 

زا یی مجوجایی نیر  هم در اگر. ندجنگیدمیهم علیه دشمن  دل در کنارو  ها با جانوتمامی نیر

در زیرا  ؛ودببا ارتش ری وضر های دیگر پشتیبانیو  پشتیبانی آتش آن عملیات، کردمیعملی 

 واقع سپاه ،زمان آن
ً
  «.تچیزی نداشو  بودضعیف  های عمدهسالحبابت از  ا

رای ارتش ب یهایگانفرماندهان را ... و حتی بالگردو  توپخانه، پشتیبانی آتش خمپاره

 رابی را اجوی بسیار خهاتدر کنار هم عملیا سپاهو  ارتشو  ندکردمیی سپاه فراهم هاتعملیا

د قصو  است انصافیبی، صحبتی را بکند ،یتواقع حال اگر کسی غیر از این. ندکردمی

 .ی داردافکنتفرقه

ناصر  برادرو  جردیوحاج محمد بر  برادر، صیادشیرازیجناب سرهنگ ای با جلسه

های سپاه دارای وکه نیر  ودبکاماًل آگاه  صیادشیرازیجناب سرهنگ  .اشتیمد میکاظ

، دهدیم انجامجایی سپاه عملیات  ما بر این شد که در هر لذا قرار. پشتیبانی آتش نیستند
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 انجام یزنرا  هادیگر نیازمندیو  تدارکات مهماتو  فراهم نماید آنهاارتش پشتیبانی آتش را برای 

آنجا  زا و در آن منطقه مستقر های ارتش سریعونیر ، شد پاکسازیای بعد از اینکه منطقه ،دهد

 و های سپاه اوزیرا نیر  ؛کنند ی بعدی آزادهاتهای سپاه را برای عملیاونیر و  محافظت نمایند
ً
 ال

 اضع پدافندی قرارونداشتند تا در م دیده در اختیارزشوآمو  ی کافیانسانی ونیر و  امکانات

 .ودبدیگری  ایبه گونه آنهایژگی وو  صیاتودر ثانی خص، بگیرند

من سازمان برای رزم را ، آشنایی به سازمان برای رزم نداشتند زمان فرماندهان سپاه در آن

 9۳۴ آنهایدم دمیمثاًل . مکردمیکمکشان  هاتبرای اجرای عملیاو  ادمدمی آنهابرای عملیات 

 الزم های فاقد پشتیبانیولی  ؛ی زبده عملیاتی دارندونفر نیر 
ً
، ندهست پشتیبانی آتش خصوصا

و  ادمدمی در اختیارشان قرار ی پیاده ارتش راهاگردانهان پیاده از وات گر و از اد دسته یک

 گاههیچو  همکاری تنگاتنگی داشته باشندو  باشند آنهاادم تا آخر عملیات با دمیر ودست

از ابتدای و  مکردمیخیلی کمک  آنهابرای هر عملیات . ن آتش نباشندوبد های سپاهونیر 

را برایشان  اردواز آتش گرفته تا بقیه م، مختلفی یهاناپشتیب، آنهای عملیات تهات تا انعملیا

نیز  متریمیلی9۴۱ توپخانهرت نیاز یک آتشبار وص در، حتی در حین عملیات. دادیممی انجام

 .دادمدر اختیارشان قرار می

های ونیر  مت شدیدوابه مق توجه ر شدیم باومجب ،بودشرایط حاد که  هاتی از عملیادر یک

از  در پشتیبانیو  ان را از جبهه برداشتدموخ متریمیلی ۳۴9 هایتوپقبضه از  ود، وقاسمل

ا زیرا ب ؛اب دادوب جوداخل جنگل خیلی خ تدبیر دراین و  برادران سپاهی قرار دادیم عملیات

ای هویختیم تا عملیات نیر رمیبی را وخی هاآتش ،ضد انقالبی عناصر وزمانی ر های لهوگل

، کردیم اردو  ضد انقالبهای وز تلفات زیادی را به نیر ور  آن. نمائیمی تسهیل وسپاه را برای پیشر 

تخریب و  از قدرت آتشو  ندزن دار و  وکیل 19اینکه  به خاطرِ ، فتند بشکهگمی هالهوبه این گل آنها

 .ندباشمی رداروبرخ نیزبسیار باالیی 

 انجام دمانوخ توپخانهی افسر وآتش را با سرگرد صفپشتیبانی های ین هماهنگیا میتما

 برادران سپاهی ازو  بوددقیق و  یاد که بسیار عالدمی انجامآتش را  ریزیطرح واو  ادمدمی

و  تهآنان نقش داشزی وارتش تا چه اندازه در پیر  توپخانهند که عملکرد بودناظر و  نزدیک شاهد

  .ندکردمیاری سپاسگز مرتب 

 آنهارفت گمیرت نوی ارتش صهایگانسط وتهایی که اگر چنین پشتیبانی بودیت این واقع

  ،ندکردمیعملیاتی را اجرا  اگر هم، ندبودادر به اجرای عملیات نق
ً
در عدم  واسطۀبه مسلما
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زش وآم هایکاستی ترمهماز همه و  الزمهای پشتیبانیو  داشتن تجهیزات کافی اختیار

 .بودآفرین دند که فاجعهشمیست متحمل بایمیتلفات زیادی را ، هایشانونیر 

 هایوند که ما با نیر کردمیمرتب اعالم  ضد انقالبی هاگروهکه رهبران  بودبرای همین 

گر به کمک دی ونانچه این نیر آگاهی کامل داشتند چو  تنددانسمیزیرا  ؛ارتش کاری نداریم

 .هم شد اینچنیناهد یافت که وتغییر خ شرایط جنگ کامالً و  یتعوض ،ها بشتابدونیر 

سرگرد » :فتگمی و کردمیاست واز من درخ هاتعملیا جردی قبل ازوشهید بر  خود

جناب سرهنگ یادت نره فت گمی همیشهو  راحت باشدبفرست تا خیالم  های را با بچهوصف

 وپخانهت پشتیبانی آتشو  ن حمایتوکه بدت دانسمی خوبیبه وزیرا ا .«هم بفرستبرایم بشکه 

، رزم یدانمحرکتی در  انه هروزیرا پشت ؛حرکتی نیستند گونههیچهایش قادر به ونیر ، خمپارهو 

 اییوی هونیر های جنگندهو  یا بالگردو  هااندازخمپاره، توپخانهبا  که ممکن است باشدمیآتش 

 .رت بگیردوی پشتیبانی صهاآتش

ان خلبانزیرا  ؛ایی ارتش را نباید از خاطر بردوی هونیر و  4زوانیر ور نقش همهم دیگ ینکته

دند که اگر آن وایفا نمدر آن منطقه ا در پیشبرد جنگ ر  میز نقش بسیار مهوانیر وشجاع ه

                                                                 
 ظرات سرعت و کنترل: هواپیمایی نیروی زمینی، برای تأمین و تسهیل احتیاجات نیروی زمینی ارتش از ن. هوانیروز4

خدمت گرفت، این یگان به به 99۴۱خورشیدی تأسیس شد و اولین بالگرد را در مرداد  99۴9بهمن  ۳۱فرماندهی در 
، طرح جدید شامل ستاد هوانیروز و چند 99۱۳سرعت رشد کرد و به بالگردهای مختلف و فراوانی مجهز گردید. در سال 

 به اجرا درآمد.  مومی و یک مرکز آموزش در اصفهانگروه رزمی و یک گروه رزمی پشتیبانی ع
کا، از یامر یو خلبان یفن یهات آن در سطح آموزشیفید و قرار گرفتن کین سازمان جدیشرفت ایو پ توسعه
های نیروی زمینی رین یگاناز کارآمدت رفت. هوانیروزیشمار مبه 99۱۱تا  99۱۴ یهادر سال ینیزم یروین یدستاوردها

عنواِن سومین قدرت هوانیروز در دنیا، مطرح بود. هوانیروز فروند بالگرد به ۱9۴بوده که با شروع جنگ تحمیلی و داشتن 
غرب در را به مناطق عملیاتی جنوب، غرب و شمال ۳۴۳و  ۳۴۱، ، شنوک۳9۴بالگردهای مختلف خود شامل: کبرا، 

، اهواز و ماهشهر مستقر و با دشمن بعثی ، دزفولغرب، ایالمذهاب، گیالن، سرپل، سنندج، سقز، مراغهای ارومیهشهره
 وارد نبرد گردید. 

صورِت گسترده در به تش متجاوز عراق هوانیروزدر شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی و پیشروی ار 
های زمینی وارد عمل شد. با توجه به تحرک صد درصد و با رشادت و دالوری خلبانان خود نسبت به پشتیبانی از یگان

 نمود.  راقی ایفاها در مواضع دفاعی نامناسب، نقش انکارناپذیری در انهدام قوای عُکندکردن پیشروی دشمن و تثبیت آن
که مخفف هواپیمایی نیروی زمینی ارتش است در ده سال نبرد با ضد انقالب و جنگ تحمیلی فراتر از  هوانیروز

ی خود ظاهر شد و در نقش هواپیمایی نیروهای مسلح ظاهر گشت و در تمام عملیات آفندی و پدافندی ارتش و وظیفه
ُبرن حمل سالح، مهمات، تدارکات و افراد از راه هوا و هزار مجروح، هلی ۳۳۳ی آتش، تخلیه سپاه همواره در پشتیبانی

شناسایی هوایی، انهدام ادوات زرهی و خودروها و سنگرهای مجتمع دشمن حضوری دائمی داشتند که فرماندهی نزاجا 
هزار ساعت  999رکورد « نشده است.در طول دفاع مقدس هیچ عملیاتی بدون حضور خلبانان هوانیروز انجام »گفتند: 

 پرواز شاهکار هوانیروز در دفاع مقدس است. 
ند پیشروی ارتش متجاوز عراق را گرفت« نبردهای هواپیما و تانک»در ابتدای جنگ با شرکت در  خلبانان کبرای هوانیروز
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  ،بودرزمی ن های غیراز و چه پر و  رزمیهای ازو پر چه ، هاپشتیبانی
ً
و  ع کردستانو ضوم قطعا

 نآ. کردمیشتی پیدا وچه سرن بودم نومعلو  دشمیتر بحرانی دورانآذربایجان غربی در آن 

 نقالبضد ای هاگروهتالش  اینکه ترمهم. ساندر می زیوما را به پیر  که بود هاهمدلیو  همبستگی

دند که ما یدمی نهاآو  ساختمیعقیم و  سپاه ناکامو  های ارتشوافکنی بین نیر برای تفرقه نیزرا 

 رامشترکی را اجی هاتیکدیگر عملیاه با محبت تمام نسبت بو  ترهماهنگ، ترمتحد روزبه روز 

هیگان  عنواِن بهاتحادمان  باو  نمائیممی
 
 .یمکنمیدمان وزی را نصیب خوپیر ، جندالل

 آنها پاکسازی نحوهو  منطقههای ستاوشرایط ر 

چه نامنظم به اصل و  چه منظم، ی نظامیهاتعملیا ا دردنیهای در تاکتیک تمام ارتش

عکس این اصل  ما برولی  ؛ل مهم جنگ استویکی از اصو  دوشمیزیادی  توجهغافلگیری 

 امواقو  ستاهاوبزرگان ر و  نوحانیور ، به ریش سفیدهاو  فتیم در مساجدر می. یمکردمیعمل 

 تاهاسوهم پشتیبانی از اهالی ر هدفمان و  دهیم انجامعملیاتی را  خواهیممیفتیم که ما گمی

 :فتمگ آنهابه و  صحبت کردم مهابادو  من برای مردم پیرانشهر. است نجات مردم از دست اشرارو 

در م اگر بودگفته  آنهامن به . یدوشما آزاد شولی  ؛یموله ش، یموقطعه شاینجا قطعهایم ما آمده»

ن اب آومن باید ج، دوسمت نفرات من شلیک ش تیری به ستاییوسمت ر  یات ما ازعمل حین

رد ومو  ندکردمیعملیات ما حمایت  بارها مردم منطقه ازو  بارها «.همتیر شلیک شده را بد

ایت حمستاها ونصب آن در ر و  با نشان دادن پارچه سفید آنها. رفتیمگمی قرار آنهااستقبال 

 .یمکردمیستاهای آزاد شده وراهالی هم کمک بسیاری به  ند ماکردمیدشان را اعالم وخ

های درگیری واسطۀبهکه را  غیرهو  غنور ، شکر :مانند مواد غذایی مردم منطقهما نیازمندی 

و  یمودبگذاشته  آنها در اختیارحتی پزشک  .یمکردمی تأمینند بودمنطقه دچار مشکل شده 

مصیبتی عظیم شده  ند که دچاربودطنان ما وهم آنها. یمردکمیدرمان و  بیماران را معالجه

 ست به ما اعتمادبایمی آنها. بودسنگین  یم بسیاربود آنهاه ما که حافظان ظیفوو  ندبود

                                                                 
ی تا گردنه آبادی اسالمنان با هدف قراردادن ادوات زرهی منافقین بین جاده، خلباو در پایان جنگ هم در عملیات مرصاد

این گونه  جلوگیری نمودند. چهارزبر با هدایت مستقیم سپهبد شهید علی صیاد شیرازی از پیشروی آنان به سمت کرمانشاه
 تجسمی از چهرههوان»فرمایند: بود که مقام عظمای والیت می

ً
آل در یک ارتش های ایدهها و شخصیتیروز حقیقتا

 «اولین نظامی است که من در نماز به او اقتدا کردم. عقیدتی، اسالمی و فکری است و شیرودی
در دفاع  های ماندگار هوانیروزو حماسه 99۱9ان، ی، انتشارات آشییبابا یرضا علف غالمی، تألییهوا یرویخ نی)تار

 راستاری، و99۱۱زاده و صفر پایخان، انتشارات: نوید طراحان، مقدس، تألیف: اردشیر کریم
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ستائیان وع کمکی به ر و هیچ ن ع ما ازو مجم در. تنددانسمیدشان وحامیان خ ما راو  ندکردمی

 .ردیمکنمیه مضایق

سط اطالعات سپاه ود که تنبودستاها ودر ر  هاهکوذی از گر وصر نفالبته تعدادی هم عنا

 درگیر زیرا ؛یمبودیی نهاتین عملیاما درگیر چن. رفتندگمی اطالعات کامل آنهااز و  دستگیر

 .یمبودکمتر درگیر مسائل اطالعاتی و  یمبوددمان وخ ویژه عملیات

و  ادنددمی انجامبی ومطل ونحبه  شان راظایفو ،اطالعاتکسب  اما برادران سپاهی در

 آنهادمان از وی خهاتهم در عملیا ادند که مادمیبی را در اختیار ما قرار واطالعات خ

پاه سط اطالعات سوتستاها ویا در ر و  هادر درگیرینفرات دستگیر شده . یمکردمیبرداری بهره

بعضی ، ندکردمیگلچین و  آنان را جدا، ندبودک و که مشک به کسانی، دندشمییی وجکاماًل باز

 ناهیگنی بیودند تا مراحل قانشمیبعضی هم به مقامات باالتر معرفی و  دندشمیآزاد  آنهااز 

 .دوان ثابت شنشبود گناهکار یاو 

سال دفاع مقدس  هشت دوراندر و  ی بعد از انقالبهاسالل ویکی از مشکالتی که در ط

ان وکه بخشی از ت بوداین  ،داشتیم کردستان اناستو  آذربایجان غربی استانهای در جاده

ر ور مر وعب تأمینهم برای و  ر مردم عادیومر و  روعب تأمینبرای ، هاجاده تأمینهای ما برای ونیر 

 أمینتهایمان برای وز نیر ا میبخش عظی، برای این کار. دشمیصرف  رزمندهو  های نظامیونیر 

ها هکوگر و  های دشمنوعلیه نیر  اینکهجای به. ندبودستقر شده م هاپایگاهدر  هاجاده

 .برقرار کنند را تأمین جادهند بودر ومجب، بجنگند

ها هایمان را از جادهوم سعی کردم نیر بود پیاده ارومیه ۳۴لشکرکه من فرمانده  زمانی

ا هم ر  ربسپارم که این کا بود اشوظیفه به ژاندارمری کهها را جاده تأمیناصل و  آزادشان کنم

که در  استکی برادرو  فرمانده ژاندارمری روپرفتم با امیر بهرام قرارگاه حمزهبه  وقتیولی  ؛کردم

هایی تاسومدتی سعی کردیم که ر ، لطفیان برادرحتی و  ندبودپاه سطرِف از  غربشمال  قرارگاه

 و برای کمین هاستاواز آن ر و  ندباشمی آنهامتکی به  ضد انقالبو  ها هستندجاده اطرافکه 

تایی سوده ر وتعهد بگیریم که اگر در محد آنهااهالی  از، ندکنمیدر معابر استفاده  گذاریمین

شماها ، دوکاشته ش دهومحد در آن یا مینی در جادهو  مین بزنندبه نفرات ما کو  فاقی رخ دهدات

ها ستیم مردم را در حفاظت از جادهخوامیما با این کار . باشید وباید پاسخگو  یدهست لومسئ

 د اگرینوگمی و آیندمی هاشب ضد انقالبعناصر » :فتندگمی آنها متأسفانه ،سهیم کنیم

 و زنیممی را آتش اشخانه، یمزنمی را آتش دهانش، بزندلتی حرفی ودهای ونیر  س بهکهر 
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 اده بگذارید ت نیرو درشما یک . های ارتش در آن زمان دسترسی نداریموبه نیر  ما، فتندگمی

 «.اطالع دهیم آنهاه شدند ما به د وارد یاو  به ما نزدیک ضد انقالبعناصر  وقتی

پذیر برایمان امکان این کار، داشتوجود  بزرگو  چکوک ستایواران ر ن در منطقه هز وچ

ه ایف استفاده کنیم که البتوطو  بزرگان محلو  یم از ریش سفیدانکردمیسعی ولی  .بودن

هم جزء دش وکه خ فرمانده ناحیه ژاندارمری کردستان روپاین کار را آن زمان امیر بهرام

ها جاده تأمیندر هم خیلی و  بودداده  انجام، بودسیدالشهدا)ع(  فرماندهان قرارگاه حمزه

 .بود مؤثر هادر شبحتی 

های وسط نیر وتو  ادیمدمیاطالع  آنهایم به وجایی بر ستیم بهخوامیشب  وقتی

 تأمین جاده هم کامالً و  دشمیارد ایمنی لحاظ وم میناحیه تما خود فرماندهو  ژاندارمری

ارد وین ما میجهت تما اما به هر ؛یمکردمیجا شبانه جابه نظامی راهای وما نیر و  دشمی

 ندیاد که باعث کُ دمیاختصاص  خودزمان ما را به و  وقت کلیو  بودساز برایمان مشکل

 . دشمیحرکاتمان 

 حشتو مردم منطقه را به که ایگونهبه  بودبسیار زیاد  در منطقه ضد انقالبجنایات عناصر 

د ضر وعناصر شر  به دستزیرا  ؛کنند ما همکاریترسیدند با میحتی آنان و  ندبودانداخته 

 ،عمل شدن ما در منطقه وارد قبل ازکه  بوداین  آنهایکی از جنایات . دندشمیکشته  انقالب

 آنها. ندکنمیاعزام  یانجلدمنطقه یک عده بسیجی را به  میهوجمعه ار ماما آقا حسنی حاج

ضد  یهاونیر  گرفتار، ندبودتاکتیکی را نکرده و  ل ایمنیورعایت اصو  زش نداشتندون آموچ

 .ندبودبریده  را سر آناننفر از  هشتاد شده که تعداد انقالب

ل ویک عملیات سیستمی بر پایه اص وارد سپاه پاسداران با برادران 99۳۴سال  مدواز نیمه 

ل واساس اص را بر هاتتمام عملیاما . شدیم هاشناساییو  رین اطالعاتآخو  های چریکیجنگ

عام لترفتیم که قگمیقرار ننامناسب قعیتی وم درو  دیم به همین علت ما در جاییادمی انجام

 ت چهدانسمیای عنصر رزمنده هرو  ندبودیده زش دوسپاه کاماًل آمو  ماهای بچه. یموش

ط ومربارد وه مهمو  جنگلو  هستانوک در رزم نحوه، دهد انجامکاری باید  چهو  ی داردظایفو

 امجانی هاتبه عملیا توجهر با وبه مر  هاونیر  ضمن اینکه ،یمبودزش داده وآم را هابه آن جنگ

 گاهی، اردوین ما میاما با تما ؛ندبودرده وآ به دست قبلیهای در جنگ شده تجربه کافی را

 .کردمیط وسقو  رفتگمی رد حمله قراروم پایگاهی یا، یمخوردمیقات کمین وا
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 و معم ضد انقالبعناصر 
ً
ی مین وما ر  قات نفراتوگاهی او  تندگذاشمی نمی هادر جاده ال

ت تالش سبایمیکامل  پاکسازیبرای و  بودده وزیرا منطقه آل ،سیدندر میدت به شهاو  فتندر می

 .با آن فاصله داشتیمو  یمبودیده به امنیت کامل نرستا آن زمان ز وهنو  یمکردمیزیادی 

 ی مینومن ر  شبختانهوخند که بودتله گذاشته  یهواشن - یانبرای من در جاده جلد

ستیم یک خوامیلت تردد وسهو  بنا بر نیاز عملیاتی. بودتله انفجاری  صورِت بهمین . نرفتم

ا ر  سیمانی آنهای کو ند بلبودمهندسی رفته  که نفرات دخانه احداث کنیموی ر وپل ر 

ه اد منفجر ومو  با مینرا  هاکو این بلو  ندبودآمده  ضد انقالب عناصری از. ندبودگذاشته 

 . ندبوده تله کرد

، م باالدم رفتوخ. ردمگمیبرو  مور میمن ، شما بایستید در پایگاه» :گفتم هاترومن به اسک

و  سیمانیهای کو کنار بل بودی من رفته هاترویکی از اسک، آمد پاییندیدم یک صدایی از 

ه نفر س هرو  تله انفجاری منفجر شد اثنا در همان. بودتله شده  که آنجا آنهابه  بودتکیه داده 

 .« به شهادت رسیدندسه نفر  هرو  دخانه پرتاب شدندورت به ر واسک

 هم در رادی 
ً
مجلس که های ز نمایندهوهمان ر  در «.ر خمینی را کشتیمومزد» :گفتند وبعدا

ما در چنین شرایطی . دندشمییا ورا جوضعیت و  ندکردمیناختند مرتب تلفن شمیمن را 

چیزی که  تنهابه و  ندبوددشان مطلع نوخهای ادهوخان نفرات ازو  یمکردمیزندگی 

 .ندردکمیعمل ست به آن تکلیف بایمیتکلیفی که داشتند و  بودجنگ ، یدنداندیشمی

 :فرمایندمی ام کهشم قرار دادهویزه گورا آ)ع( این جمله حضرت علی

 .مکنمینگاه بار به آن  پنجز ور  هرو  آیه را انتخاب کردم پنجکتاب آسمانی  پنجاز 

 :فرمایدتعالی میو  ند تبارکوخدا

 .ر جز با منیبا احدی انس مگ - 9

 .ست بداروهم مرا د وست دارم تورا د ودم من توبه حق خ - ۳

 .این جنگل، این زمین، این آسمان، امآفریده وهمه چیز را برای ت - 9

 .دم آفریدم از من مگریزورا برای خ وت - ۴

دادن ی زور از ر وپس چط، ان نشدموناتو ( آفریدم) امای ناچیز خلق کردهفهرا از نط وت - ۱

 .موان شونات وبه ت

را ا دارد م وا. بچه امانت خداستو  شم هست دریافتم زنویزه گومن که این سخنان آ 

 .گیردمی ندویش را نزد خدازودارد ر . نمرده است، دوشمی شهیدکسی که ، دکنمیآزمایش 
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 ،شهید سعید است: یدوگمی نوچ، مور میدم وبهتر از قبل به سمت اصل خپس من خیلی 

 .دوپس بگذار نصیب من هم بش، شهادت سعادت است

نی یع «.ایز شهید نشدهوهن وت» :فتگمی به من وا، سیدیمر میهم  که به با شهید قمی

 که ما را در آن بودای انگیزه. بوداش انگیزه مهاین مسائل ه، یمکردمیبرای هم دعای شهادت 

غیر  اییم که شاید برای عدهبودل نبرد وای عجیب مشغحیهوبا ر و  ار نگه داشتهوشرایط دش

 .ر باشدوقابل تص

 دیواسرای خ ط بهومشکالت مربو  هاهکورد با گر ونگی برخوچگ

به  هاهکوسط گر وکه ت خودی بود ، وضعیت نیروهاییکی از مشکالت من در آن زمان

 .مکردمیرد منطقی وست در این راستا برخبایمیو  ندبوداسارت گرفته شده 

ی که انسانبه یک سری اقدامات غیر  دمکراتو  ملهوص کوخصبه ،هاکهوگر  هاسالدر آن 

از  ،ندبودرده وبرخ مادی به مشکلهای ن از نظر کمکوچ .زدندمیدست  بود آنهااز خصلت 

 . شندوند اسرا را به ما بفر کردمیسعی و  رفتندگمی های ما اسیرونیر 

سازی اسیرهایمان داده هکی برای آزادویا چیزی به گر و  لیویاد ندارم که ما پ من اصالً 

م ودبگفته  وبه آقای قاسمل. صحبت کردم با قاطعیت آنانل با همه وز اون من از ر وچ، باشیم

برای دستیابی به اهدافتان در . جداست( غیرهو  ملهوکو  دمکرات) حساب مردم با شما

همانند  هاگروهدیگر و  که این مردم را از دست شماایم ما آماده. مردم پناه نگیریدهای خانه

  4.نجات بدهیم ...و ملهوک

                                                                 
 بینی کرده بود بدین شرح بود:برای خود پیش . تشکیالت و سازمانی که کومله4
 کمیته مرکزی که از پنج بخش تشکیل شده بود: -( 9) 

 بخش سیاسی، بخش مالی، بخش تدارکاتی، بخش تبلیغات و انتشارات، بیمارستان و بخش نظامی. 
 ای شامل سه کمیته:های منطقهکمیته -( ۳) 

 . وانو مری ، بانهکمیته سرسنور: حوزه مسئولیت آن شهرستان سقز -الف
 . و مهاباد ، سنندج، بوکانکمیته مکریان: حوزه مسئولیت آن شهرستان سردشت -ب
 . ، نوسودهای کامیاران، پاوهکمیته جنوب: حوزه مسئولیت آن شهرستان -ج

 :های نظامی کوملهخهشا -( 9) 
 به ده باتالیون )گردان( و یک پل مستقیم سازماندهی شده بودند.  های کوملهنیرو

 شد. سه دسته تقسیم می -سه پل و هر پل به استعداد دو -هر باتالیون به استعداد دو
، باتالیون کاوه، باتالیون فواد، بوکان ۳9، باتالیون مهاباد ۳۴، باتالیون شاهو، باتالیون سقز ۳۱، باتالیون باتالیون سردشت

 ، باتالیون آریز. ، باتالیون بانهسنندج 99باتالیون 
رحمی علیه انقالب اسالمی فعالیت با تمام شقاوت و بیجود داشت و و 99۳1الزم به ذکر است که این سازماندهی تا سال 

در نهایت درماندگی اعالم  99۱9دینی جایگاهی در بین مردم نداشتند. در سال کردند. اما به علت داشتن مرام بیمی
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مردم هم . هم بجنگیم با هاجنگلو  هاهوینه به سینه در این کس بیاییدو  مرد باشید

اهی وخباج آنها، ادیمدمیرت اگر ما باج وهر ص در. یمکنمیکه ما قاطعانه عمل  تنددانسمی

د شهی هاتما در عملیا. دشمیاین یک نقطه ضعفی برای ارتش و  ندکردمیبیشتری از ما 

 . بودشمن درست نامتیاز دادن به دولی  ؛ادیمدمی

دشمن  ودبدر این راه ممکن . کنیم بودتعقیب با دشمن باید بجنگیم تا دشمنانمان را نا ما در

یب ما گرفته است نباید از تعق از دشمن چند نفر اسیر اینکهلذا به صرف . از ما اسیر هم بگیرد

ا چند نفر از م اینکه واسطۀبهیم کردمیقف ودمان را متوعملیات خو  دیمشمیدشمن منصرف 

 ودبما باید دشمن را ناولی  ،دندشمیهم شهید حساب  آنهازیرا از نظر ما  ؛دانرفتهرا به اسارت گ

 و فق است که دشمن را دنبال کندوآن کس م، یموشمیقعی که با دشمن درگیر وم. یمکردمی

ه ک بودفق ما همین مسئله ونامی هاتبیشترین عملیا. دویک لحظه هم از دشمن غافل نش

همیشه با دشمن در و  ندادم انجاماین کار را  وقتهیچالبته من  ؛ردندکنمیدنبال  دشمن را

 .مبود آنهابه دنبال انهدام و  تماس

نه متأسفا ؛ایمهداد انجاممندانه زوپیر و  بسیار عالیعملیات را  ما ،هااز عملیاتبعضی در 

ن اصل تعاقب دشمولی  یمکردمیتصرف یک ارتفاعی را و  فتیمر می. دشمیدشمن تعقیب ن

، یمکنمیما به دشمن حمله  اگر. رفتگمیرت نوهای دشمن است صوانهدام نیر ، یشتهاکه ان

 
ً
های ونیر  بلکه باید انهدام کامل، این نباید باشد که چهار یا پنج ارتفاع را بگیریم به خاطرِ  صرفا

ط آرایش شده وابتدا انهدام خط انهدام کامل هم. رت بگیردوص این مهمو  هدف باشد دشمن

که  دکنمی نشینیعقبیعنی ، کشددش را عقب میوسپس دشمنی است که خ، دشمن است

تا  ردش کبودناو  ردودر یک کمینگاه گیرش آو  رت بگیردوباید عمل تعاقب ص. بازسازی کند

از د که دشمن وشمیکننده راحت قع خیال یگان تکوآن م. دش را بازسازی نکندودشمن خ

جدیدی  حدوا که دشمن باید به فکر یک آنگاه است. ن رفته استوصحنه نبرد بیر و  صحنه جنگ

ح و ضو هیرد که آثار شکست در دشمن بگمی رتوالبته عمل تعاقب زمانی ص. در آن منطقه باشد

، حرکمت یی کامالً وباید نیر ، یردگمی یی که در احتیاط قرارونیر  اینکهضمن  .دومشاهده ش

و  ردهکر وهای در خط عبواند به سرعت از نیر وباشد تا بت دارای آمادگی رزمی باالییو  انمندوت

                                                                 
ر خواهد انمود که در استراتژی مبارزاتی خود تغییراتی داده است و بیشتر توان خود را در ابعاد سیاسی و تبلیغاتی به ک

 «نویسنده» (۳۱گرفت. )برای امنیت، ص 
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 عملیات تعاقب، اعد اساسی در رزموقو  لوبرابر اص خاصهای دشمن در حال فرار را با تاکتیک

 . را اجرا نماید

ن یگااگر هم . اقع یگان احتیاط در اختیار نداشتیموجنگ در بسیاری از م دورانما در 

ناصر عاند وتا بت بودنانمند وتو  متحرکو  یوق قدرآنمتأسفانه ، داشتیم در اختیار احتیاطی

باره ودشمن فرصت دو  ردیدگمی قفولذا عملیات مت. نماید منهدمو  تعقیب دشمن را باقیمانده

 .دهد انجامخودی های ونیر  علیهتحرکاتی را  دوبارهو  را بازسازی خودتا  یافتمی

 فرمانده تیپ عنواِن به شده در تیپ مهاباد جاماناقدامات 

 نیی زمیونیر  یفرمانده روبنا به دستو  دادم انجام که در تیپ پیرانشهر اقداماتی بعد از

ر ون سپاهی سه محبا همکاری برادرا ،شدم فرمانده تیپ مهاباد صیادشیرازی جناب سرهنگ

ی یعنی سومآزادسازی  رومحولی  ؛برقرار کردیم در منطقهامنیت را  تا حدودیو  را آزاد کردیم

 . بودرها وتر از بقیه محسخت کانو به ب مهاباد رومح

 یگرد آزاد کردیم من، مضیح دادوادی که تر را با مشکالت بسیار زیوبعد از اینکه این مح

 و  منداشت در اختیاری واحد
ً
مستقر  هاپایگاهدر و  مسیرهای مختلف در ی تیپهاواحد عمدتا

ا کاماًل ر  ونیر  بودکم خألاین . را برقرار سازند مناطق متصرف شدهو  هاجاده تأمینتا  ندبودشده 

 .بودنگرانم کرده و  مکردمیحس 

پیاده را  گرداناجازه دهند تا یک ، د کردمنهاپیش صیادشیرازی جناب سرهنگمن به 

انیم وبت مواقع لز وم یگان در دسترس داشته باشیم تا درتشکیل دهم تا الاقل یک و  سازماندهی

ر فرماندهان ژاندارمری آذربایجان وای با حضیا اینکه جلسهو  نمائیمعمل  وارد آن را در منطقه

ا زیر  ؛رها آزاد کنندوای ارتش را در محهواحد دواسته شوخ آنهااز و  تشکیل دستانکر و  غربی

با  هاهجاد تأمینلیت ومسئ از طرفی،. رها مستقر کنیمومان را در محیهایگانقرار نیست که ما 

 .ستا میی انتظاوژاندارمری یا همان نیر های یونیر 

که از نظر  کردستانو  آذربایجان غربیی هااستاندر  یشهرستانشهر یا هر آن زمان در 

ی هاتسپاه بعد از اجرای عملیاو  ژاندارمریو  ی ارتشهایگان، ندبودامنیتی دچار مشکل 

در  قتومو  ثابتی هاپایگاهبرپایی  با ضد انقالبده به ومناطق آل پاکسازیو  هماهنگ شده

برقراری امنیت را تا تبدیل شرایط  یتمأمور، ی مناسبهاتافدر مسو  شده بینیپیشهای محل

 ادهگشت پی، معینی هاتجاده در ساع تأمینگماردن  صورِت به( قرمز به سفید از) ناامن به امن
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 تحت مراقبت، در شب هارواطراف محو  نزدیکی کمین درو  زوبازرسی در ر و  امنیت، ریوتومو 

ات برگزاری جلسو  با ارتباطات مخابراتی هاپایگاهبین  هماهنگی. ندرفتگمی کنترل قرارو 

ر برقراری دو  انند همدیگر را یاری کنندوبت هاپایگاهد تا در شرایط اضطراری شمی انجاممشترک 

 .یه داشته باشندوحدت ر و ایامنیت در تردد جاده

منی ناا به خاطرِ گیر ی در هایگانرد نیاز وتدارکات مو  بیشتر امکانات هادر آن زمان در نبرد

البته با  ؛یافتمی انتقال میانتظاو  ی نظامیهایگانیا و  هاا به شهرواز طریق ه هادر جاده

 غربشمال  الزم در قرارگاه عملیاتیهای هماهنگیو  ی متعددهاتاجرای عملیاو  گذشت زمان

گرفت در نتیجه  خودنظم خاصی به  هاتحرک)ع( شهداقرارگاه عملیاتی حمزه سیدالو 

های ریزیبرنامهسردشت با  – بانه، سردشت – مهاباد، سردشت – انند پیرانشهرم میرهای مهومح

 .ژاندارمری آزاد گردیدندو  سپاهو  الزم بین ارتشهای هماهنگیو  دقیق

عملیات و  مجدد پاکسازیرهایی که احتیاج به ود مگر محنبودرهای اصلی آزاد شده ومح

به  هتوجدر آن شرایط با که  بوداین  بودردار وآنچه که از اهمیت زیادی برخ .اشتندد میتحکی

ی ارتش هایگانکه  بودتهدید جدی از آن قسمت نیاز و  کشورهای عراق در مرزهای ور نیر وحض

. دمان باشنکشوره مناطقی از خاک های دشمن بومانع دستیابی نیر و  مرزی مستقر در مناطق

عملیاتی آیم در قرارگاه دم میومن خ» :دندوبه من فرم صیادشیرازیعلی  جناب سرهنگ

 آن «.نمایم را برطرف اهم کرد مشکالت شماوسعی خو  این جلسه را تشکیلو )ع( شهدالسیدا

جناب  قبل از بود پوربهرامسرهنگ جناب  کردستان استانری زمان فرمانده ناحیه ژاندارم

که فرمانده  بودفرمانده ژاندارمری کردستان  آذرشقاقی سرهنگجناب ، پوربهرامسرهنگ 

 .بودی ناحیه آذربایجان غربی شده ژاندارمر

احیه ر فرماندهان ژاندارمری نوحض د جلسه را بامدتی بع صیادشیرازیجناب سرهنگ 

 طقهدر من ی سپاه پاسدارانهایگاناندهان فرمو  النو مسئ دیگرو  آذربایجان غربیو  کردستان

ان وبه دالیل عن توجهبا آن جلسه  در. شرکت کنم در جلسهد تا ت کردنودعاز من هم و  تشکیل

 روپسرهنگ بهرامجناب ، جنگ با عراقو  کشورهای به مرز توجهنیاز به و  شرایط منطقهو  شده

ای تیپ را هوانم نیر وتا من بتل کرد ودرمان را قبستای ومنطقه ر تا  کانو ر بومح تأمینلیت ومسئ

ان کردستژاندارمری ط به وآن منطقه مرب تأمینلیت ومسئ نوچ ،از آن منطقه برداشت نمایم

 . گرفتم در اختیارو  دمپیاده را رها کر  گردانر یک ومحمن از آن . بود
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ل اسماعیقلینطقه م از ر سردشتورا به مح گردانیک  آذراقیسرهنگ شق جناب از طرفی،

آزاد  نیز پیاده را 99۴گردانو  دادیم آنهایل وپایگاه را تح هنُ ما و  دوگردنه زمزیران اعزام نم تا

که افسر  ازونمهماناسماعیل  یکمانوست گردانآن ی هاگروهانکردیم که فرمانده یکی از 

 .به شهادت رسیددر همان منطقه  بودشجاعی و  بوبسیار خ

قی های عراورا برای نبرد با نیر  ی پیاده تیپ مهابادهاگردانکه  بودتمامی تالش من این  

که  بوداجب ورو ازاین ،دودر منطقه اجرا ش ماهتیر در ۳الفجرو عملیات بودزیرا قرار  ؛آماده کنم

ی هاتلیاعم انند دروتا بت ،یابند ارتقااز نظر آمادگی رزمی نیز و  هبوددسترس  تیپ دری هایگان

 .عمل نمایند ترمؤثر  زوبا دشمن متجاآتی 
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 فصل یازدهم

پیاده  48لشکرفرماندهی بعد و  ن اداریومعا عنوانِبهانتصاب 

 غربشمال  منطقه عملیاتیهای شدن جبههفعال  و ارومیه

و فعال  ارومیه ۳۴معاون اداری و بعد فرماندهی لشکر عنواِن بهفصل یازدهم: انتصاب 

 غربشمال های منطقه عملیاتی شدن جبهه
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 ده ارومیهپیا 28لشکرن اداری واعم عنواِن بهانتصاب 

 99۳9در زمستان سال  ی زمینیونیر  وقت یفرمانده صیادشیرازیعلی  جناب سرهنگ

 ۳۴رلشکفرمانده  سرهنگ جاللیجناب داری او  ن پشتیبانیومعاشما باید  :دندوبه من فرم

ن عملیاتی ومعا خواهممیرا هم  رادشاهین اللهفرض سرهنگجناب ، یدوبش ارومیه پیاده

 .نمائیماجرا  خوبیبهرا  ۳والفجر تا عملیات. ایشان بگذارم

 ۳۴خود را به لشکر 99۳9ماه در تاریخ سیزدهم آبان رادشاهین اللهفرضسرهنگ جناب 

نطقه م ازالزم های شناساییو بعد از معرفی گردید. معرفی و مشغول انجام وظیفه  پیاده ارومیه

ت خیال شما از نظر عملیاتی» :به من گفت فرماندهان،و  هایگانآشنایی با و  می لشکروعم

  «.یدرا پشتیبانی کن فقط ما شما، همدمی انجامراحت باشد من کارها را 

که در  بودپیاده حمزه  ۳9لشکر ۳تیپفرمانده  رادشاهین اللهفرض دومسرهنگ جناب 

پس و  حو مجر پ از ناحیه پا وله تولکش گاثر اصابت تر بر  المقدسبیتعملیات  دومع مرحله و شر 

ز یکم مهر سال ودر ر پس از بهبودی ، دوشمی انجام وی پای اوایی که ر و مداو  از عمل جراحی

 –از ور در منطقه پاسگاه زید بین جاده اهودر تیپ مذکو  دور می جنوببه منطقه  99۳9

 .رددگمی وظیفه انجامل ورمشهر مشغخ

 ارتقابه درجه سرهنگی  99۳9 ماهآبانل وایشان از ا مینیزی ونیر  یر فرماندهوبرابر دست

 قالانتیکی از علل . رددگمی جانشین لشکر منتقل عنواِن به پیاده ارومیه ۳۴لشکربه و  یافته

در  ۳والفجر عملیاتجهت  پیاده ارومیه ۳۴لشکریت سیستم فرماندهی وتقدر آن زمان ی و

 .ه استبود عمرانحاجنطقه م

 یاندهر فرموبرابر دست بعد از اینکه ،بودرائی وآن زمان سرهنگ فت در هم کرن اداری لشومعا

تمامی ، ب شدمومنص هپیاده ارومی ۳۴لشکرن اداری ومعا عنواِن بهایشان  جایبهی زمینی ونیر 

 دم رفتموخیادم هست ، کار گرفتمه ب هاتی لشکر جهت عملیاهایگان تالشم را برای پشتیبانی

ی هانیگارد نیاز وهمات مم تأمینو  دریافتبرای  را هافرمانده واحدو  مشد مستقر در پیرانشهرو 

 عملیاتیهای سایر نیازمندیو  تا مشکلی از نظر مهماتجمع کردم  ۳والفجر عملیات در درگیر

 .نداشته باشند

البته . قرار دادم هایگاندر اختیار و  آوریجمعدستگاه کمپرسی  ۱۱ر تعداد وبه همین منظ

 بهتران داشتم برای اجرای ومن باید آنچه را که در تولی  ،ندکنمین اداری این کارها را ومعا

 .ادمدمی انجامعملیات 
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رس اعزام فا استانکه از  بود اسدی برادر ،در منطقه سپاه پاسدارانفرمانده کل پشتیبانی 

 :به من گفتند و ر داشتندوهم در منطقه حض جمعه اصفهان، امامطاهری اللهآیت، بودشده 

 «.کنم تأمینیید تا برایتان وید بگهرچه نیاز دار»

عهده داشتم ارتباطات بسیار را به  ۳والفجر عملیات ازلیت پشتیبانی وزمانی که مسئ در

 هایهماهنگیتا  بودهمین امر باعث شده  ،داشتم پاسداران سپاهو  الن جهادو بی با مسئوخ

 زندهور با آقای ف ضمن اینکه .عملیات دست یابیم انیم به اهدافمان دروبهتر بت و بی داشتهوخ

 ،مهاباد فرمانده قرارگاه قدس هم در شهر. داشتمبی وخارتباط  هم گاه مهندسیقرار  فرمانده

 .بود ورزشسابق زیر و آبادیآقای مهندس علی

 رسیایک پشتیبانی ب آبادیعلیو  زندهوسی نجف با همکاری آقای فر مهند غیر از قرارگاهه ب

ره وده همک بود ریانبایندسرهنگ  جنابفرمانده پشتیبانی منطقه هم . داشتیمدر منطقه عالی 

 هم نفرات آبادیآقای علیو  یارتش واحدهای وا. تبی با ما داشوبسیار خ همکاریو  یمبود

سرهنگ جناب هم  پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده پشتیبانی . ندکردمی پشتیبانیرا  سپاهی

و  هاوذاشت نیر گمیصحیح از لحاظ پشتیبانی ن ریزیبرنامهبا و  که با تالش بسیار بود نفیسی

و  رسیدگی به مشکالتو  هایگانبرای پشتیبانی از من . ندوی لشکر دچار مشکل شهایگان

 .تمگذاشنمیسپاه و  هیچ فرقی بین نفرات ارتشاقص ون

 نگفرماندهی نزاجا جناب سرهر واب به دستوکیسه خ سه هزارتعداد  باریکیادم هست 

بی داری آذربایجان غراستانو  ما هم از امکانات جهاد. کردیم واگذار به نفرات سپاه صیادشیرازی

 هم جمعه آقای حسنیبه امام. یمکردمیاستفاده ، بود عطارزمان آقای شیخ آن داراستانکه 

ی یزچهیچ هم از آنانو  ندکردمی تأمینایشان هایمان را نیازمندی بخشی از و یمکردمیتلفن 

ا را از م، سردشت و ائمه جمعه مهاباد. تندگذاشنمیهیچ فرقی  هاوبین نیر و  ردندکنمیدریغ 

 .مرفتیگمی کمک به طرق مختلف آنانما از و  تنددانسمیدشان وخ

  غربشمال  عملیاتی در منطقهش زیادی وجو  ماه جنبایل تیرو از ا
ً
منطقه  خصوصا

 یهایگانتعدادی از و  سپاهو  ی پیاده ارتشهایگانو  بودحاکم شده  عملیاتی پیرانشهر

ما ، ودبادث زیادی وتن حمنطقه آبس. دندشمی وارد جهت شناسایی به منطقه توپخانه 99هوگر 

 اردو  ی تازههایگانبه  اینکهضمن  ،دمان را آماده نگه داریمویم از هر حیث خکردمیتالش  نیز

 .یمکردمیی مؤثرهای کمکهم به منطقه 
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 هاپایگاهر د تأمین صورِت به هاجاده در پیاده ارومیه ۳۴لشکری هایگاندر آن زمان بیشتر 

قه را ند امنیت منطکردمیسعی و  ندنمودمیگیری و جل ضد انقالباز فعالیت و  استقرار داشتند

فاقد تجربه خدمتی  هایگانزیرا آن  ،فراهم نمایند ۳والفجر عملیات کننده دری عملهایگانبرای 

 .هستان را هم نداشتندوچریکی در کی هاتآمادگی عملیاو  ندبود غربشمال  در منطقه

 
 ، مسجد پیرانشهر99۳۳سال

 کشور غربشمال  عملیاتیمنطقه های فعال شدن جبهه

جهت بازگشایی  پیاده ارومیه ۳۴لشکری سرزمین در منطقهی پیاپی هاتبه عملیا توجه با

 ـ رنشهپیرا، سردشت ـ ن پیرانشهرورهای مختلف همچومح در ،امنیت ینتأمبرقراری و  رهاومح

، نهاب –سقز، سردشت – بانهو  آذربایجان غربی در، کانو ب –اد مهابو  سردشت ـ مهاباد، عمرانحاج

 نکردستاو  ی آذربایجان غربیهااستان اصالتی درورهای مومح دیگرو  انومری – سنندج - هوپا

 د
ً
، یی از سپاه پاسدارانهایگانو سنندج  پیاده ۳۱لشکر و پیاده ارومیه ۳۴لشکر وعمدتا

د ضی مختلف هاگروهرد مسلمان با کُ  مرگانپیشامل ش میهای مردونیر و  بسیج ،ژاندارمری

 اسالمی ایرانری ومهی معارض جهاگروهسایر و  منافقین، ملهوک، دمکراتهمانند  انقالب

 .ندبوددرگیر 

 در کشوردر داخل  ضد انقالبعناصر  پیاده ضمن درگیری با ۳۱و  ۳۴ لشکرهای طرفی، از

 زوست در آن شرایط با ارتش متجابایمیو  ندبودالمللی با ارتش عراق نیز درگیر مرزهای بین

 فشارجنگمیعراق هم 
ً
 .دشمی وارد لشکر وهای این دونیر  مضاعفی به یدند که طبیعتا
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هم در آن زمان های بسیج ونیر و  های سپاه پاسدارانونیر و  ارتشی هایگانقسمت عمده 

های کمکی ویی نیر جابهجاو  امکان کمک لذا ؛ندبوددرگیر  کشور جنوبو  غربهای جبهه در

 یواز طریق نیر  ستانکردو  ی آذربایجان غربیهااستانبه  کشورغرب و  جنوبهای از جبهه

ا سال تآغاز جنگ تحمیلی  از آنهابیشترین تالش و  بودسپاه پاسداران میسر نو  زمینی ارتش

گرفتن در  قرارو  ی دشمنودن پیشر ونم سدو  زوهای متجاوم نیر وابله با هججهت مق 99۳۳

و  دشمیمناطق حیاتی صرف  ن راندن دشمن ازوبیر و  مناسب ط پدافندیوخط

 شورک جنوبمنطقه  به کشورالن سیاسی و مسئو  کننده جنگاداره ات فرماندهانجهتو میتما

 .بودف شده ومعط

ند که تا بودحائز اهمیت  قدریبه ایرانجنگ عراق با  در بصرهو  زستانوی خهااستان

اما  ؛ردندکنمیگذاری استراتژیک سرمایه هاطرف در سایر جبهه ویک از دهیچ هاتمد

ممکن برای  وداشت که به هر نحاو را اسالمی ایرانری وجمه یناپذیری انکار هاتروضر 

از طرِف  لذا جبهه شمالی .های دشمن بپردازدوانهدام دشمن به تعقیب نیر و  زدنضربه

 .فرماندهان انتخاب گردید

. بودمرزها بخشی از آن  تأمیند که شمیاهداف متعددی دنبال  ،جنگجبهه شمالی  در

 از ذی دشمن نیزوعناصر نفو  ضد انقالبهای ورد استفاده نیر ومهای کردن گذرگاهد ومسد

نه عملیات نامنظم دشمن وهرگ، مرزی د شدن معابرومسد با که بوداهداف دیگر جبهه شمالی 

 و در معابر گذاریمینو  گذاریبمب، گیریگانو گر ، روتر ، کمین از طرفی،. دشمید ونیز محد

 در نیزات اقتصادی عراق تأسیسو  منابعوجود  همچنین،. یافتمیهش ت کاشده ب هاجاده

 .بودده واهمیت این جبهه افز سلیمانیه بر و  اربیل، کو کرک

 ایی زنجیرههاتسال اجرای عملیا، ایرانجریان جنگ تحمیلی عراق علیه  در 99۳۳سال 

 و فراهم گردید در منطقه فکه مقدماتی والفجر که مقدمات آن با اجرای عملیات بود والفجر

کلی  به طور .شمال منطقه فکه به اجرا در آمد در ۳9/9/99۳۳ردین ودر فر  9والفجر ملیاتع

فق به وم ایرانهای مسلح ونیر و  بودب نومطل 9الفجرو و  مقدماتی والفجر یهاتیانتایج عمل

های واین امر سبب گردید که فرماندهان نیر . ی تعیین شده نگردیدندهاهدفدستیابی به 

های وان رزمی نیر وتو  تری از شرایط کلی جنگبینانهاقعو و  تردقیقهای تحلیل، ایرانمسلح 

امه اد، عراقو  ایرانهای وان رزمی نیر ودقیق ت ارزیابی منظورِ بهجهت  بدین. رندوبه عمل آ ایران

 .قف گردیدودر مدتی بیش از سه ماه مت والفجر ایعملیات زنجیره
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انع عراق ومو  اضعوبا م ایرانهای ورد نیر واد که برخدمیادث جنگ نشان وبررسی کلی ح

 99۳۳ل سال ونبرد او  99۳9در نبردهای آخر سال  ،های عراقوبسیار مستحکم پدافندی نیر 

 اروبسیار دش ،ایرانهای ورات نیر وز با مقدوط دفاعی ارتش متجاوطن خستشکو  زستانودر خ

 .باشدمیر ومقد غیر در بعضی مناطق در حد  و 

ردن جایگزین ک ردید کهگمی وارد ایرانهای وخسارات سنگینی به نیر و  تلفات، هر نبرد در

و  پوت ،تانک، الگردب، پیمااود همانن ،بود ممکنغیرِ  حد   تجهیزات درو  سالح از نظر ویژهبه آنها

نبرد فرسایشی ضمن اینکه به  ی متخصص درانسانی ونظر تلفات نیر از  همچنین،و  غیره

و  ندودبن نونیز از این ضربات مص ایرانهای ونیر ، دشمی وارد یهای عراق ضربات سنگینونیر 

 نیاز به افراد با تجربههای ارتشی که واحد این عامل در
ً
، افسرشامل ، دیدهزش وآم، الزاما

 .نداشتوجود  امکان جایگزینی، داشتند دیگر متخصصینو  داردرجه

های وبسیج نیر  با بودی انسانی ویعنی نیر  ایرانهای واما این عامل که عامل برتری نیر  

. بودن ناینچنیاما در ارتش  ،دشمیجایگزین  سپاه پاسداران ی درانسانهای وتلفات نیر ، مردمی

د تا ضمن ادامه وتدابیر جدیدی برای ادامه جنگ اتخاذ ش کردمینه مسائل ایجاب وگاین

و  تلفات، ده کردن آنوسفر و  ب به ارتش عراقوکردن ضربات متنا اردو و  یتهاجمنبردهای 

 .حداقل کاهش یابد بهنیز  ایرانهای ونیر  خسارات

قیب عنظر از تصرف، شد داده ایرانهای وتدبیر کلی نیر  لین تغییری که دروبدین جهت ا

 ،قی عراق شامل شهرهای بصرهشر  جنوبو  زستانوغرب خ ی استراتژیکی حیاتی درهاهدف

 ی تاکتیکی در مناطق عملیاتیهاهدفبسنده کردن به تعقیب و  مندلی، غربیعلی، عماره

 .بودشرقی عراق  جنوباز  دیگر غیر

آن منطقه  و انتخاب گردید، نقطه در صحنه کلی جنگ ترینشمالی، اساس این تغییر رلذا ب

 4.بود عمرانحاجیعنی منطقه  در آذربایجان غربی غرب پیرانشهر
                                                                 

در آذربایجان غربی  ترین منطقه در صحنه کلی جنگ عراق علیه ایران بود که در غرب پیرانشهردر شمالی عمرانحاج. 4
نظر  کاماًل متفاوت بود؛ بلکه از تنها از نظر موقعیت جغرافیایی نسبت به منطقه جنوب قرار دارد. نبرد در این منطقه نه

و جنوب شرقی عراق متفاوت بود. زیرا بایستی نبرد در  عارضه خوزستانهای باز و کمضعیت زمین نیز نسبت به دشتو
رِت صوستی بهها بایگردید که از نظر هدایت عملیات نظامی، عملیاتاجرا می العبور کردستانهای صعبکوهستان

بایست متناسب با نبرد در کوهستان ها نیز میشد و وسایل و تجهیزات مورد نیاز عملیاتجنگ در کوهستان هدایت می
 گردید.فراهم می

ا هجمله این ویژگیهای خاص برای نیروهای ایران و عراق بود، از دارای ویژگی منطقه نبرد کوهستانی غرب پیرانشهر
اهمیت بودن منطقه از نظر آرام بودن افراد بومی محلی در قلمرو هر دو کشور، کم العبور بودن منطقه، ناتوان صعبمی

اهداف تاکتیکی در استراتژیکی، کم اثر بودن نتایج هرگونه عملیات در تعیین سرنوشت جنگ، محدودیت دامنه عملیات 
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ر جدی وط عراق بهو  ایرانکه در این قسمت از صحنه جنگ  بودلین نبردی وا ۳والفجر نبرد 

در منطقه  کهز را وهای متجاودی نیر وست تا حدتوانمیبدین جهت . دآمر میبه مرحله اجرا د

و  زوای متجاهوشدن تلفات سنگین به نیر  وارد باو  غافلگیر سازد، ندبودمستقر  غرب پیرانشهر

های ونیر و  ایرانای برای حظهامتیازات سیاسی قابل مال، کشورآن  وتصرف قسمتی از قلمر 

خسارات بیش از حد و  ضمن اینکه از ایجاد تلفات .مایدایجاد ن اسالمی ایرانری ومسلح جمه

 .دوگیری شو جل ایرانهای ونظامی به نیر 

 99۳۳سال ردین ودر پایان فر  زستانودر صحنه عملیات خ 9والفجر به اینکه نبرد توجهبا 
 از مشکالتیکی  بودکمتر از سه ماه زمان  ۳والفجر عملیات ریزیطرحبرای ، بودخاتمه یافته 

 ست از نقاط دیگر به منطقه پیرانشهربایمیکه  بودهایی ویی نیر جابهجااساسی در این مدت 
را که شامل شناسایی منطقه تا کسب  ریزیحطر عملیات مقدماتی . ادنددمیتغییر مکان 

 اتتدارکو  تکمیل، اضع اصلیوبه م هایی عدهجابهجاو  تغییر مکان، دشمنیت وضع اطالع از
التی مشک بودممکن و  بودده ومنطقه عملیات نیز آل از طرفی، .ادنددمی انجامرا نیز  بودغیره و 
 .ردوها فراهم آوجایی نیر ها در جابر 

تیپ  یک، های الزم جهت اجرای عملیات آفندی تصمیم گرفته شدونیر  تأمینبرای  به هر جهت
 بود درگیر خرمشهرو  آبادان در منطقه 99۳۳پیاده ارتش که تا سال  ۱۱لشکر یت شده ازوپیاده تق

 .تغییر مکان دهند به منطقه پیرانشهر جنوبرا از منطقه  توپخانه 99گروهاز یی هایگان همچنین،و 
ت ش گسترش داشوشو  لونیز لشکر نجف که در منطقه غرب دزف از عناصر سپاه پاسداران

ط فق ی مستقر در آذربایجان غربیهایگاناز . برای حرکت به آن منطقه در نظر گرفته شد
 ویژه تیپو  )ع(تیپ انصارالحسینو  یادهپ ۳۴لشکر هان تانک ازوپیاده با یک گر 99۳گردان
 .رد نظر قرار گرفتوم ۳والفجر برداز سپاه پاسداران برای شرکت در ن شهدا

 ا درر  در غرب پیرانشهر لیت پدافند در منطقه مرزی تمرچینومسئ )ع(رالحسینتیپ انصا
. ودبدر آن منطقه  دشمنو  به شرایط کلی منطقه واحد که آشناترین عهده داشتهمان زمان بر 

و  (هدون) ویژه هایونیر  ۳9تیپبا کمک  نیز چریکی حدوا یک)ع( ه بر تیپ انصارالحسینوعال
که افراد آن را کردهای مسلمان  بودسازماندهی شده  در منطقه کردستان سپاه پاسداران

                                                                 
های فاستراتژیکی، مشکالت نگهداری منطقه بعد از تصرف هدهای سمت هدفو عدم امکان گسترش سریع آن به 

لی سبب شده بود که تا آن منطقه از اوایل جنگ تحمی هاتوان نام برد. این ویژگیویژه از نظر لجستیکی را میتاکتیکی به
اول جنگ و  که در طول آن مدت یعنی در طول سه سالنحویکه در داخل کل صحنه جنگ بود، غیر فعال باقی ماند به

عماًل نبرد مهمی بین نیروهای ایران و عراق رخ نداده بود اگر هم عملیات بسیار محدودی اجرا  ۳الفجرتا قبل از نبرد و
 شده بود، تأثیر آنچنانی در ادامه جنگ نداشت. نویسنده
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نامگذاری  99کمبابه نام و  ادنددمیتشکیل  افراد ایل بارزانی جملهاز  میانقالب اسال دارطرف
 که در بوددستبرد در داخل عراق و  چریکی عملیات کمین واحد این یتمأمور. ندبودشده 

ع عملیات در پشتیبانی منظم اجرا و ست از همان نتوانمی واحد عملیات منظم آفندی نیز این
 .امن سازدناط تدارکاتی دشمن را در منطقه عقب منطقه نبرد وخطو  کند

مشخص گردید که شامل یک تیپ  ۳والفجر رد نیاز برایوی مهایگان، باال ابیربر اساس تد
ناصر ع، نامنظم چریکی واحد یک، یک لشکر از عناصر سپاه پاسداران، پیاده ارتش ۱۱لشکراز 

ین منطقه زمیت وضع اساس که بر بود ی زمینی ارتشونیر  زوانیر وهو  پخانهتو میپشتیبانی رز
آفندی  یتمأمورکه برای اجرای خودی ی هایگانو  نآی دشمن مستقر در هایگانو  عملیات

 .گرفته شددر نظر  زواندو ر  – عمرانحاج - تمرچین - ر پیرانشهرودر مح
کر یک لشو  ی ارتشهایگاناصر مسئله تغییر مکان عن ترینمهم ،در این مرحله عملیات

که  بودمتر وکیل ُنهصدز به مسافت بیش ا ایجان غربیبه آذرب زستانوخمنطقه از  سپاه پاسداران
این کار و  رفتگمی انجامآذربایجان  – نتهرا - زستانوآهن خراه وسیلۀبهقسمت اصلی آن 

 مشکل که قباًل همو  مسئله تنها اما ؛گرفت انجامکان تغییر م رحاله به. بودمستلزم زمان 
 ادثی دروز حواحتمال بر  نگرانی ازو  غربشمال  در مناطقری وهای عباهر  ناآرامی ،اشاره شد

ی هاانیگهای وزی نیر ور مراقبت شبانهو  شیاریوا هبشبختانه وکه خ بودهنگام تغییر مکان 
که در  اسالمی ایرانری وژاندارمری جمه همچنین،و  سپاه پاسداران، پیاده ارومیه ۳۴لشکر

نچنان آ، حفاظت را برعهده داشتندو  تأمین یتمأمورو  تعیین شده استقراری هاپایگاهو  رهاومح
 .خللی ایجاد گردد هایگان یتمأمورای رخ نداد تا در ویژه اتفاقو  حادثه

به علت  99۳9در زمستان سال  پیاده ارومیه ۳۴لشکریت این است که در منطقه عمل واقع
یشرایط   رسازی منطقه دای لشکر برای آرامهوعمده نیر و  نشد انجامنامساعد عملیاتی  جو 
 ها دروامر پشتیبانی نیر  ترینمشکل .ر داشتندوحض هاپایگاهآذربایجان غربی در  استان

 پیاده ارومیه ۳۴لشکر یتمأمورل زمستان سرد آن سال ودر ط .بود هاپایگاهحفظ  رسانیآماد
ییت وضع بودپس از بهولی  ،بودبسیار سخت  و  پاکسازیعملیات  99۳۳ایل سال و در ا، جو 
شرح  که به بیان ع شدو شر  بود ضد انقالبو  ده به اشراروقع آلوهایی که تا آن مر وبازگشایی مح

 4.دی در فصل پیش اشاره شده استوحدتا  هاتآن عملیا

                                                                 
غرب فعال بود و نظارت کلی این عملیات را بر عهده داشت. یک ( در صحنه عملیات شمالعسیدالشهدا) قرارگاه حمزه. 4

مستقر گردید. این  در پیرانشهر 99۳۳در آذربایجان غربی بود که از پانزدهم تیر سال  اشترمالکقرارگاه فرعی دیگر به نام 
یجان غربی بود و قبل از عملیات در آذربا پیاده و قرارگاه عملیاتی سپاه پاسداران ۳۴لشکرقرارگاه فرعی قرارگاه مشترک 

 شد. نویسندهنامیده می (به نام قرارگاه امام سجاد)ع ۳الفجر و 
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 ،ودبه تهیه گردید اشترمالکقرارگاه  وسیلۀبهطرح اصلی عملیاتی که  هدف اصلی در

و  بود غرب مرز تمرچینمتری وکیل دوازدهد وحدعراق در عمرانحاجنظامی  پادگانتصرف 

ن جاده ب طرفیوکه با اشغال ارتفاعات سرک بوداین  ن نبردآ کننده دری شرکتهایگان یتمأمور

 . تصرف نمایندو  را محاصره پادگانآن ، عمرانحاجبه  تمرچین

 تالش که بودشده  ی تشکیلوبرای حمله به نح هایگانرزمی ر سازمان وی این منظبرا

 طرِف بهقمطره  - یرانشهرتالش فرعی از مسیر پ و عمرانحاجو  ر تمرچینومح جنوباصلی در 

 ـ ر تمرچینومح ،تبعد از تصرف آن ارتفاعا .اجرا گردد( ۳۱91تپه ) ینگارتفاعات ک

جاده اصلی و  جنوب طرِف بهخودی های ونیر و  قرار گیردخودی های ودر کنترل نیر  عمرانحاج

 . را اشغال نمایند پادگانو  ندوسرازیر ش

ارتفاعات رایات را ، ردیدگمی اجرا عمرانحاج - جاده تمرچین جنوبتالش اصلی که از 

 عمرانحاج پادگانارتفاعات تا غرب  ترینغرب تا اشغال بلند طرِف بهی وپیشر و  نمودمیتصرف 

 ودبنظر گرفته شده  ی برای این حمله درومی پیشر ور عموحم دو بنابراین،. اددمیعراق را ادامه 

  .بود یاتارتفاعات را جاده تمرچین جنوبدر و  ینگر قمطره ارتفاعات کوشمال جاده مح که در

 و فرعی تدارکاتیهای ن جادهبودنو  ن منطقهبودهستانی وک، این عملیات مسئله مهم در

دن استفاده از بالگرد برای رسان ،برای رفع این مشکل. بودر وی حملههایگانپشتیبانی برای 

 .گرفته شد به خط مقدم نبرد در نظرتدارکات و  یتیوی تقونیر 

هنگام  در. ردیدرن گبُ آماده عملیات پشتیبانی هلی هم ی زمینی ارتشونیر  زوانیر وگان هی

های عراق نیز همین عمل را ونیر  متقابالً و  داد انجامرا  یتمأمورر فعال این وطاجرای نبرد به 

 .اجرا کردند

 هایتوپخانه، هستانودر جنگ در ک، بود توپخانهمهم دیگر پشتیبانی آتش نکته 

 رینتمناسبو  سنگین امکان تحرک آنچنانی را ندارندهای توپخانه ن،همچنیو  کششیخود 

د واما برد این جنگ افزارها محد ؛است اندازخمپارهو  سبک توپخانه، جنگ افزار آتش پشتیبانی

 ترعقبتر نیز موکیل سهتا  دوبا فرض اینکه بایستی حداقل . باشدمیمتر وکیل دهکمتر از و  است

 .سدر میمتر وکیل پنجد وبه حد آنها برد، ندوقر شط مقدم نبرد مستاز خ

، بودمتر وکیل دهقریب  عمرانحاج پادگانالی خط مرز تا وبه اینکه عمق منطقه نبرد از ح توجه با

 گر اینکهمسیدند ر میها برای پشتیبانی عملیات کافی به نظر نانداز خمپارهو  سبکهای توپخانه
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ه تا آنجا ک توپخانههای واحد یا اینکهو  ردیدگمی اجراای مرحلهو  خیز به خیز صورِت بهعملیات 

 4.اذ شدهمین تدبیر اتخ ند که در این نبرددشمی جلو اعزامه ل خطر بیشتر به منطقوبا قب بودر ومقد

 زمین منطقه عملیاتقعیت وم

ر د زواندو به شهرک ر  ایران ان غربی در استان آذربایج منطقه عملیات در اطراف پیرانشهر

ای نطقهکاًل م، د شرق پیرانشهرودشت محد استثنایبه این منطقه . است واقع استان اربیل عراق

 .باشدمیزراعی و  نیود مناطق مسکبه همین جهت فاق ،است العبورصعبو  هستانیوک

 زواندو شهر ر ، خاک عراق درو  شهر پیرانشهر، ایرانر خاک عی آن دوعارضه مصن ترینمهم

 فتادهدر این فاصله بیش از . با یکدیگر فاصله دارند متروکیل هفتادکه بیش از  باشدمی

 درواست که عم واقع عراقیو  یایرانستای ومتری فقط چند ر وکیل
ً
 .مسیر جاده قرار دارند ما

 زواندو ر  - ر پیرانشهروعی منطقه همان محوعارضه مصن ترینمهم ،نیومناطق مسک زا غیر

ری ومح تنهازیرا . العاده استفوقعراق دارای اهمیت و  ایراناست که از لحاظ نظامی برای 

نه وهرگ بنابراین،. سازدمی اربیل عراق متصل استانآذربایجان غربی را به  استاناست که 

 .یردگ انجامر ومرزی بایستی از این مح استان وعراق در بین این دو  ایرانرکات نظامی بین ح

و  ایران رد میهودستیابی به شهر ار  منظورِ بهبالعکس و  به عراق ایران از وسیع هایلشکرکشی

 .پذیر استر امکانوفقط از این مح، اربیل عراق استاناربیل مرکز 

یپی ت پادگانیک ، سابقدر زمان رژیم  ایرانارتش ، رویت استراتژیکی این محبه علت اهم

استقرار یک لشکر در آن  ،نهاییهدف ، تأسیسهنگام  حتی در. بوداحداث کرده  در پیرانشهر

در آن  یک لشکر بودابتدا قرار  999۴در دهه  پادگانچنانچه بعد از ساختن آن . بود پادگان

شهر نام قبلی  زیرا ،ری شدگذاخانه نام ۱نام لشکرقع به وگسترش یابد که آن م منطقه

 .بودخانه ، پیرانشهر

                                                                 
کاتیوشا را که بیش از  9۱۳گردانمتری و آتشبار دوم میلی99۴( توپخانه -) 9۴۳ردانگتوپخانه در آن عملیات،  99گروه. 4

شتیبانی از های توپخانه در پبیست کیلومتر برد داشتند، برابر دستور به منطقه عملیاتی اعزام نموده بود. ازطرِفی، یگان
های خود را در جلوی خطوط مقدم داشته باشند تا قادر برد توپ 9/۳شوند که عملیات آفندی درمواضعی مستقر می

توپخانه اعزامی به منطقه  99گروههای توپخانه باشند اهدافی را در عمق منطقه نبرد مورد هدف قرار دهند که یگان
موقع، دقیق و پرحجم پشتیبانی نمودند. بر های بهور را با آتشهای تکخوبی مأموریت خود را اجرا و یگانغرب بهشمال

گلوله و آتشبار  ۱۱۴۴متری در این عملیات میلی 99۴( توپخانه -) 9۴۳گردانتوپخانه،  99گروهاساس مدارک موجود در 
های مانوری تیراندازی انی از عملیات یگانفروند موشک در پشتیب 9۱۴۴توپخانه، تعداد  9۱۳گرداندوم کاتیوشای 

 نمودند. نویسنده
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 عمرانحاجه منطقه ک نقطه نزدیک مرز ترینی را در مناسبپادگانارتش عراق نیز متقاباًل 

ابل مق در عمرانحاجو  عراقی مستقر در پیرانشهرو  یایراناحد و  ونتیجه عماًل ددر  نهاد.بنا  بود

در  و جنگ تحمیلی پیش آمد، یکدیگر قرار گرفتند که باالخره بعد از گذشت سالیان متمادی

 .آرایی کردندمقابل هم صف

اصالتی ور مومان محاین منطقه فقط کنترل ه در عراقو  ایرانهای واحد یوجود خاصیت

 پدافندیحتی ، نه عملیاتور امکان هرگوده این محومحد زیرا خارج از ؛بودز وندورا – پیرانشهر

 . د استوبسیار محدو  مشکل

از  هک باشدمیر وارض زمین در منطقه همان محوع تریناز دیدگاه نظامی حساس بنابراین،

ای ارزش دار ، ر مشرف هستندوفقط ارتفاعاتی که به این مح ی جزئی تاکتیکی نیزهاهدفنظر 

 بوعی مانع محسواز نظر نظامی ن، روده این محوارتفاعات خارج از محد. دنباشمی مینظا

 .ا ندارندر  میهای بزرگ نظاواحد ارزش درگیر کردنو  ردندگمی

اق عر ارتش های واینکه نیر وجود  با ،ایرانبه همین جهت در آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه 

ولی  ،ی کردندوپیشر  ایرانخاک  در کرمانشاهو  ایالم، زستانوی خهااستانمرزی  در مناطق

، پیرانشهر - زواندو ر ر ومح جملهاز  ،آذربایجان غربیو  کردستانی هااستانمرزی  در منطقه

خاک عراق  داخلهای ناآرامیالبته . ندادند انجامای ی قابل مالحظهتهاجمتالش  گونههیچ

 
ً
عراق در این ارتش های ونیر  تهاجمکردهای عراق در این منطقه نیز عامل مؤثری برای  خصوصا

 ادند ارتش عراق در این منطقه با آرامشدمینیز اجازه ن ایرانضمن اینکه کردهای  ،بودمنطقه 

انی سیاسی قابل و این منطقه اثرات ر  جنگ در رحاله بهاما . دوش ایرانخاک  وارد خاطر

یا  اردطرفرد منطقه ایف کُ وبه ط ینمایش قدرت جملهاز  ،ست داشته باشدتوانمیای مالحظه

 .بودعراق و  ایرانلت م دواز  هریکمخالف 

 کلی منطقه قبل از عملیاتوضعیت 

 وارتفاعات مرزی بین د خودهستانی وم صدام با لشکرهای کرژی، در آغاز جنگ تحمیلی

د ضهای وزیرا نیر  ؛بودرت نگرفته وص ز مرزی در این منطقهواما تجا ،بودرا اشغال کرده  کشور

و  ایران ورکش ومرز بین د که یاز آنجای. ندکردمیز واقدام به تجا وپشتیبانی او  به کمک انقالب

خط مرزی ایجاد  آنهاستن ویهم پ ازو  هبودمنطقه های هوکو  اتنقاط ارتفاع ترینبلند، عراق

زیرا  ؛باشدمیی اشغالگر وبی برای نیر وخ امتیاز بسیار ،در دست داشتن خط مرزی، دوشمی
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های دشمن ونیر ، بر همین اساس. اجرای آتش نمایدو  بانیدیدهقادر است تا عمق زیادی 

 .ادنددمیرد اصابت قرار وپ موله تولرا با گ پیرانشهر پادگان

انسته وز تور  سهبه مدت  ،عملیاتی انجامبا  پیاده ارومیه ۳۴لشکر 9۱/9/99۳۴ تاریخدر 

های ر ومح ترینمهمکه یکی از  تمرچینو  دشمن را از ارتفاعات مرزی قمطرههای ونیر  بود

ات ارتفاع به علت استقرار درخودی های ور نیر ودر این مح. عقب براند، ذی به منطقه استونف

از مرز در  نشینیعقبهای عراقی با ونیر و  ندکردمیر را کنترل ور محومر و  روعبو  تردد، مرزی

 . ندبودحالت پدافندی اخذ کرده و  ی ارتفاعات بعدی مستقرور 

 تیرو  دید میداندارای و  که یک خط فرضی دشمن یلۀسوبهاز دست دادن ارتفاعات مرزی 

اضعی که از ابعاد تاکتیکی در درجه ویک سری م بودسبب شده ، منطقه داشتو  بی به اطرافوخ

در  بودهای مقابل تحمیل شده ویعنی به نیر ، ر اختیار دشمن باشداهمیت قرار دارد د دوم

رایطی در چنین شخودی های ورار گرفتن نیر ق. ندبودرا طالب نشرایطی قرار گیرند که آن شرایط 

 .کردمیفراهم خودی های وبی را برای نیر وامکانات خو  کردمیرا تسهیل  آنهاعملیات بعدی 

رار داشتند برای یک ق نازوتن در شرایط ناموچ، های دشمنوسط نیر وارتفاعات اشغالی ت

ا ی از جاهدر بعضو  ودبد وزمین گهایی تزیرا در قسم ؛بودسته مناسب نوخط پدافندی پی

 در چنین شرایطی. پایگاهی سازماندهی کند صورِت به خود را هایودشمن نیر  بودسبب شده 

 وسیلۀهبر زدن پایگاه ویز دن تهاجمدر حین و  چندان سخت نیست هاپایگاهبین ذ از فاصله ونف

 .بوداهد ومیسر خو  کننده ممکنهای تکونیر 

تا آن زمان در منطقه  جمهوری اسالمی ایران،های مسلح وسط نیر واجرا شده تی هاتعملیا

 عملیات .بودنشده  انجامعملیاتی  غربشمال  در منطقهو  بودشده  انجام کشوریا غرب و  جنوب

ر ومجب ودخهای درگیر ویت نیر ودشمن برای تقو  ست دشمن را غافلگیر نمایدتوانمیدر این منطقه 

 نطقهدر ملذا اجرای عملیات ، نماید وارد به منطقه درگیریو  برداشت کرده واز مناطق دیگر نیر  بود

 .بود آساندی ونسبت به سایر مناطق تا حد ایرانهای مسلح وبرای نیر  غربشمال 

سعه امنیت وتو  برقراری یتمأمورپیاده در  ۳۱و  ۳۴لشکری هایگانبه علت درگیری 

 ع عملیاتو ر تا شر ومین منظبه ه. اددمیرا ن غربل شما ر تک در منطقهودشمن تص، داخلی

یکی از نقاط ضعف دشمن در منطقه . دویت ننموتق را در منطقه خودهای ودشمن نیر  ۳والفجر

ر ورا در محخودی های وذ نیر ونف، سط دشمنوشده ت انجامکه اقدامات  بوداین  عمرانحاج

ر ون قابل داز طرفیهای پدافند کننده واما همان نیر  ،کردمیمصطفی سد مانوبه چ نعمراحاج
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شکل ها موی نیر ون دسترسی به جاده امکان پیشر وهستانی بدوگرچه در منطقه ک. ندبودزدن 

 .دنرا دار  یتمأمور انجامانایی وت ،ی پیاده برای شناسایی عمقهاونیر ولی  ،است

های اعزامی جهت شناسایی ویر سط نود توجوضعف ماز نقاط ، ع عملیاتو از شر قبل 

ع و نو  استعداد، گسترش نحوهز ا میمهو  ارزش اطالعات بسیار باو  استفاده گردید خوبیبه

 . ی دشمن در منطقه حاصل گردیدهایگان

برای فراهم  حسن آبشناسان جناب سرهنگ غربشمال  قرارگاه یندهاین راستا فرما در

 ،پیش ضمن تبادل نظر هاتمد جردیومحمد بر  برادر پاسدار حاجبا  یتمأموردن مقدمات ونم

از  یتمأمور انجامبرای  غربشمال  قرارگاه. ادنددمی انجاماقدامات شناسایی از منطقه را 

ر این عناص. کردمیاستفاده  ،ندبودهای مردمی وه که تعدادی از آنان نیر امل آشنا به منطقوع

ی هاتفقیوند که مکردمیتیمی عمل  صورِت بهدیده ارتش زشوآمو  های زبدهوبا ترکیبی از نیر 

 .چشمگیری داشتند

 یتمأموربرای اجرای  ریزیبرنامها ومساعد شدن هو  99۳9بعد از سرمای زمستان سال 

 .به چند تیم افزایش یافتجهت شناسایی های اعزامی وداد نیر تعو  ع شدو شر 

ر وهای عراقی به طور نیر وعدم حض، ن افراد اعزامیبودمی وب، ن منطقهبودهستانی وک

 هلچ امل شناسایی به عمق بیش ازوکه ع سبب گردید ،ط پدافندیوسته در خطوپیو  گسترده

العات اط. گزارش کنندو  ارزشی را کسب اطالعات بسیار باو  کردهذ ومتر در خاک عراق نفوکیل

 فسیرتو  تطبیق، بررسی)ع( سیدالشهدا مختلف در ستاد قرارگاه حمزههای دریافتی از تیم

امل ورد نیاز از طریق عواطالعات م 99۳۳ل سال وسه ماهه ا ع درو مجم در. ردیدگمی

 .دونم ریزیطرحع به و آن ستاد قرارگاه شر بعد از و  گردید تأمینشناسایی 

، ستسته اوپیو  العبورصعبهستانی که دارای ارتفاعات وبرای اجرای عملیات در منطقه ک

زش جنگ در وآم هایگانع و ن این نوچ، هستانی بسیار مناسب هستندوی پیاده کهایگان

در حرکت به سمت و  ارندد ویژه یهاآموزش، از نظر قدرت جسمانیو  یرندگمی هستان را فراوک

 ن اکثروچ. ندوشمید خسته نوسرازیری ز یا و  اهداف تعیین شده در طی مسیر سرباالیی

 و تعیین شده برای برقراری امنیت در منطقهی هاپایگاهدر  پیاده ارومیه ۳۴لشکری هایگان

. باشد مؤثرست توانمیبرای اجرای عملیات  پیرانشهر 9تیپفقط ، ندبودگسترش یافته  هاجاده

 )ع(تیپ انصارالحسین. در خط پدافندی گسترش داشت در مرز تمرچین نیزپیاده 99۳گردان

  .همان زمان برعهده داشت را در تمرچین فند در منطقه مرزیلیت پداومسئ
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نیز در منطقه  از سپاه پاسداران هود کاومحم برادربه فرماندهی  شهدا ویژه تیپهای ونیر 

ق که در مناطهایی گیریدر  مقابله باو  رهاومحهای پاکسازیدر بیشتر و  داشت ی فعالروحض

ی هاتتا آن زمان عملیا که ندکردمیفعالیت ، دشمی انجامو  طراحی اشرارسط وتمختلف 

د در منطقه که وجوی مهایگانو  به شرایط منطقه توجهبا ولی  .ندبودداده  انجامبی را وخ

فاظت حو  اصالتیومهای جادهو  حفظ مسیرهاو  تثبیتو  پاکسازیرا برای  خودان وبیشترین ت

 ،را اجرا نمایند ۳والفجر یی عملیاتتنهاند به بودقادر ن، ندبودصرف کرده  مختلفی هاپایگاهاز 

. بودی جدید در منطقه هایگانو  های کمکیونیر برای اجرای کامل عملیات نیاز به لذا 

ی برای لشکر توپخانهو  مشکلی نداشت هاوز نظر پشتیبانی آتش نیر ا پیاده ارومیه ۳۴لشکر

مخابرات لشکر نیز قادر  گردانو  بهداری گردان، مهندسی گردان. بودآماده  یتمأموراجرای 

 .دهند انجام میدر خدمات رزاز عملیات الزم را های ند پشتیبانیبود

 غربشمال  ی جدید به منطقه عملیاتیهایگاند ور و

 خودر وحض، وپیشر های ز خراسان با اعزام تیموپیر  ۱۱لشکر ۳تیپ 99۳۳تیرماه سال  ایلو ا

 ۳والفجر در عملیاتجهت شرکت تا  دواعالم نم غربشمال  عملیاتیدر منطقه  تدریجبهرا 

انقالب  ی زمینی سپاه پاسدارانواز نیر  المهدی 99تیپسپس . دهد انجاماقدامات الزم را 

 .شد ،قرار دارد پیرانشهر پادگانمتری از وکه در فاصله چند کیل جلدیان پادگان وارد اسالمی

پیاده  ۳۴لشکراز طریق قرارگاه به  99۳۳سال  ماهتیرهم در  ۳والفجر طرح عملیاتی به نام

 .صادر گردید کنندهعملهای وسایر نیر و  ارومیه

 را خودرک انقالب اسالمی طرح مشت سپاه پاسدارانو  پیاده ارومیه ۳۴لشکر ،اساس آن بر

در  9و۳و9 اشترمالکهای در این طرح سه قرارگاه فرعی به نام. دندوابالغ نم هایگانبه و  تهیه

 تراشمالککننده به نام قرارگاه قرارگاه مشترک هدایت .بودشده  بینیپیشسازمان رزمی 

 .بودشده  نامگذاری

به شرح  ۳والفجر طرح عملیاتی اساس بر 9و۳و9 اشترمالکفرعی های سازمان رزم قرارگاه

 .بود زیر
 1 اشترمالک

های وترکیبی از نیر  گرداناین ( نفر 99۴۴به استعداد ) یان نامنظموسبک جنگج گردان

 ۳۴لشکردیده از زشوان آمدار درجهو  افسران تعدادی ازو  سپاه پاسداران، بارزانیو  مردمی

 .ودب اسالمی ایرانری وی زمینی ارتش جمهوص نیر وی مخصونیر  ویژه تیپو  پیاده ارومیه
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 1 اشترمالک

 ز خراسانوپیر  ۱۱لشکر ۳تیپهان قرارگاه وگر و  قرارگاه

 (۱۱لشکر) پیاده 9۳۳گردان

 (۱۱لشکر) پیاده 9۳1گردان

 (۱۱لشکر) پیاده 9۱9گردان

 (پیاده۳۴لشکر) پیاده زیر امر 99۳گردان

 (سپاه پاسداران) المهدی 99تیپ 9گردان

 (سپاه پاسداران) المهدی 99تیپ ۳گردان

 (سپاه پاسداران) المهدی 99تیپ 9گردان

 (اه پاسدارانسپ) المهدی 99تیپ ۴گردان

 (سپاه پاسداران) المهدی 99تیپ ۱گردان

عناصری  ،دیدهزشومآ میهای مردونیر ) نفر چهارصدنامنظم به استعداد یان وجنگج

 (نوهد ۳9تیپ از

 (پیاده ۳۴لشکر) کتان ۳۴۱گردان 9هانوگر 

 7 1 اشترمالک

 زرهی 1۳لشکرپیاده مکانیزه  9۴۱گردان

 سپاه پاسداران ۳گردان

 سپاه پاسداران ۱گردان

 ۳ اشترمالکر در منطقه وبنا به دستو  احتیاط منطقه را تشکیل داده 9اشترمالکقرارگاه 

یقه دق پانزدهبه مدت ، از عملیاتشده در پشتیبانی  بینیپیشده آتش وت. دور میبه کار 

 ۳ راشتمالکاجرای آتش پشتیبانی با  تقدم. رددگمی ر اجراوبنا به دستو  شده ریزیطرح

داده  9اشترمالکتقدم اجرای آتش به ، عمل گردد وارد 9اشترمالک کهدرصورتی. باشدمی

 .اهد شدوخ

 هاوده عمل نیر ومحدو  ظایفو قرارگاه برای اینکه، مشی اجرای کلیو  رور دستوبعد از صد

 
ً
زمان ساهای وتری را برای اجرای عملیات به نیر رات دقیقودست، اعالم نمایدو  مشخص را دقیقا

 .هددمیرزم 

                                                                 
ه شاهین. کتاب "برای امنیت " نوشته سرتیپ فرض 4

 
  9۱9 - 9۱۴ص 99۱۳، انتشارات ایران سبز، سال رادالل
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 : 1 اشترمالک

 ۳۱) مشکهدر گنه. باشدمی ۳۴لشکرعناصری از قرارگاه  عهدهبرفرماندهی قرارگاه  - 9

 .یدومستقر ش( ۳1 -

( ۴۴ - 9۱) ر شهیدان را از مختصاتوده محوذ نمواصالتی دشمن نفوط موطبه خ - ۳

 .امن نماییدناو  در نقاط مختلف قطع( ۱۴ - ۳۳)تا 

ابرخال والهیجان تا ارتفاعات هر کهنهورا از مح ۳ اشترمالکی هایگانعقب  تأمین - 9

 .برقرار نمایید

 .باشدمیر ونا به دستخاتمه عملیات ب - ۴
 :1 اشترمالک

آن استقرار  درو  دهوبرقرار نم( ۴۳ - ۳۳) الی قمطرهوح را در خودقرارگاه مشترک  - 9

 .یابید

 .اجرای عملیات منظم تلفیق نمایید منظورِ بهسپاه را و  های ارتشونیر  - ۳

 .را ترکیبی سازماندهی کنیدیان نامنظم وجنگجو  های سپاهونیر  - 9

 الف)هدف ، طرفه اجرا وای داحاطهرزمایش  نامنظمو  شده منظمهای تلفیقوبا نیر  - ۴

 .نمایید تأمینرا  ومسیر بعد از آن خط آهو  دشمن را محاصرهو  را تصرف (بو 

ن ط عقب دشموخطو  امنرا نا( ۱۴ - ۱9)و  (۴1 - ۱۱) های نامنظم ارتفاعاتوبا نیر  - ۱

 .را قطع نمایید

 .راهنما در عملیات استفاده کنید عنواِن بههای نامنظم واز نیر  - ۳

 .پدافند کنید ور در امتداد خط آهوآماده باشید بنا به دست - ۱
 :زوانیر وه

 .ر را پشتیبانی نماییدوی تکهایگانر وآماده باشید بنا به دست - 9

 .را داشته باشید آنهارد نیاز برای وتدارکات مو  هاوآمادگی ترابری نیر  - ۳

 :توپخانه

 یهایگانآن تعداد از  . قسمت اولقسمت تشکیل شده است واز د توپخانهی هایگان

خودی های وهای دشمن را که در مقابل نیر وکه با اجرای آتش قادر هستند نیر  توپخانه

 ریوبه همین جهت ط. ت استومتفا آنهاکالیبر و  هالهوبرد گلو  منهدم نمایند، هستند

 .ش دهندشوپ پوله توگلبرد  تریند که تمام منطقه نبرد را تا در حد بلندوشمیسازماندهی 
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اپیماهای مهاجم دشمن وایی است که در مقابل هوپدافند ه توپخانه، دومقسمت 

 .دکنمیرا ساقط  آنهاو  دارد العملعکس

 :بودگردیده  قسمت به شرح زیر تعیین واین د یتمأمور

زیرا تک اصلی به عهده  ؛۳ اشترمالککمک مستقیم قرارگاه ، توپخانه 9۴۳یگردانه وگر 

 .این قرارگاه است
 (م - ک) متریمیلی115توپخانه 112 یگردانه وگر 

 .متریمیلی9۴۱توپخانه 9۴۳گردان -9

 (مم9۳۳و  متریمیلی9۴۱) .مختلط گردان -۳

 9 اشترپشتیبانی مالک( مم 99۴، مم9۱۱، مم9۴۱) مختلط 9۴۱گردانچند آتشبار از  -9

 .داشتند عهدهبررا 

ر قرار وبنا به دست 9۴۳ی گردانه ویت آتش گر وتق ،متریمیلی9۱۱ توپخانه 9۱۱گردان - ۴

 .آن پشتیبانی کند د بایستی ازشمیعمل  وارد 9 اشترمالکزمانی که  گرداناین . داشت

 9۱۳و  متریمیلی99۴ توپخانه 999و  متریمیلی۳۴9 توپخانه 91۳ی هاگردان - ۱

 . شا در عمل کلی قرار داشتندوکاتی

 تحت امرو  دار استیا عملیات را عهده و وپشتیبانی تمام نیر ، عمل کلی توپخانه

 نوبد و ریوذخیره ف ونیر  یبرای فرمانده بنابراین،. اندممیباقی ( لشکر) ونیر  یفرمانده

 .ستفاده نمایدست از آن اتوانمیم واقع لز ودر دست است که در م واسطه
 :اییوپدافند ه

 :به شرح زیر است اییوپدافند ه 9۱۴گردانبرای  یتمأموراجرای 

 91۳و  999یهاگردانو  توپخانه 9۴۳یگردانه وگر ، ی در خطهایگان، به ترتیب تقدم

 .تیاط را حفاظت کنیداحو  پاسگاه فرماندهی، شاوآتشبار کاتیو 

 یان نامنظموگججنو  های سپاهونیر ، های ارتشونیر ، هی عمدوع سه نیر و در مجم

 شهرستانقرارگاه مشترک اجرایی از . شرکت داشتند ۳والفجر عملیات در( ردکُ  مرگانپیش)

رادر محسن بو  صیادشیرازیعلی جناب سرهنگ و  بودیافته  الانتق پیرانشهر پادگانبه  میهوار 

بادل برای ت انقالب اسالمی نیز در همان قرارگاه پیرانشهر سپاه پاسداران یرضایی فرمانده

. ندکردمیجیه وا نسبت به عملیات تی اجرایی ر هایگانفرماندهان و  ذاشتندگمی نظر جلسه

در ، یواگذار یتمأمورو  لیتوبه مسئ توجههر کدام با  9و۳و9 اشترمالکفرعی های قرارگاه

ضع وم بهها قبل از حرکت ومنطقه تجمع نیر . تشکیل شد یتمأمورقعیت به وم تریننزدیک



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   218

 

پیاده  ۳۴لشکر پیرانشهرو  ۱۱لشکر ۳تیپ هوپس ،های سپاهونیر  جلدیان، پادگاندر سه ، تک

 4.بود ارومیه

قابل های رومشگه که یکی از محستای کنهودر ر ( ردکُ  مرگانپیش) 9 اشترمالکقرارگاه 

ی از سط عناصروهدایت این قرارگاه ت. بودتشکیل شده  بودج از مرز و خر  و ورود تردد برای

 .رفتگمی رتوص پیاده ارومیه ۳۴لشکر

 1والفجر آغاز عملیات

قرارگاه سط والله تیا، اللهیا، اللهبا رمز یا 99۳۳سال تیر  ۳۱ز وب ر واز غر  ۳عملیات الفجر

 امل شناساییواما ع ،بودا تاریک شده وه. آغاز شد( اشترمالکقرارگاه ) سپاهو  مشترک ارتش

 وجل درو  بودشده  انجام هاشناسایی ن قبالً وچ ،ی تسلط کامل داشتندوپیشر های به مسیر

 .ندبودحال حرکت ها درونیر 

به منطقه هدف رسیده  خودای هدر تالش ایرانر وهای حملهوتیرماه نیر  ۳1به  ۳۱در شب 

ای از دشمن ی عمدههایگان. ندبودنشده  خودی اصلی هاهدففق به اشغال ومولی  ؛ندبود

اعات ی ارتفومستقل ر  صورِت به هاپایگاهبلکه  ،ی تعیین شده استقرار نداشتندهاهدفی ور 

 و یا داشتیا شرایط دید مناسبی ن ،بودد وکه گ آنهاسط وو  حساس منطقه گسترش داشتند

مل ارتباط کاو  پشتیبانی آتشو  های هر پایگاه از لحاظ استعدادواما نیر  ؛بود وخالی از نیر 

قعیت ومو  یتوضع زیرا ،بودنای کار ساده هاپایگاهیعنی در شرایط عادی دسترسی به . ندبود

ات را ملیدر چنین شرایطی آنچه که ع. بودل آایدهو  بودشمن برای پدافند از پایگاه بسیار خ

 .د غافلگیر کردن دشمن استکنمیتسهیل 

لگیر غاف ل رزمندگان اسالمودر حرکت ا، ندبودی مرز متروکیل سهالی  در دوکه یی هاپایگاه

ی هااهپایگنفرات زیرا  .رت گرفتواما ادامه عملیات در شرایط دیگری ص ؛ط کردندوسقو  شدند

 .پدافند کردندو  محافظت خوداضع واز م شدتبه و  شیار شدندوهدشمن بعدی 

که در بلندترین ارتفاع ایجاد شده یی هاپایگاهل ورش اودر ی عمرانحاجدر طرفین جاده  

و  دکر میکمک خودی های وهدایت آتش نیر و  بانیدیدهع به و ضواین مو  ط کردندوسق، ندبود

 نترلکو  تحرکاتگردید که همین امر سبب . ندتا حدی به نیمه شرقی منطقه تسلط داشت

 .قرار گرفت توجهرد ولذا انهدام دشمن م، بیفتدخودی های ودشمن در آن به دست نیر 

                                                                 
 (9۳۴ -9۱۱. )برای امنیت ص 9
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. رد نداشتندوهای دشمن برخودر شمال منطقه با نیر  9 اشترمالکهای قرارگاه ونیر 

، ی را ادامه دادندولذا پیشر ، بود ذی به منطقهونفهای بستن راهو  ر زدن دشمنود آنها یتمأمور

های ونیر  ،لواما در شب ا ؛ر سمت راست برقرار گردیدودر مح کنندهعملهای ونیر  تأمین

ینگ در سمت راست پایگاه کدشمن . ی نکردندومتر بیشتر پیشر وکیل چهارالی  سه کنندهعمل

اما  ؛ط نکردوسقو  مت داشتوتان مقاودر سمت چپ پایگاه میو  کردمیمت ومقا شدتبه 

 .خودی بودهای ودر دست نیر ، ندبودتر ی این پایگاه که مرتفعجنوبارتفاعات 

و  تصرف شد 9 اشترمالکی هایگانسط وگمرک مرزی ت 99۳۳تیرنهم و  در شب بیست

ز ر نیوحی بیشتر در این مواما پیشر  ،دی نیز از نفرات دشمن به اسارت در آمدندوتعداد معد

 عمرانحاج پادگانتالش داشت که و  کردمیمت ور دشمن مقاوزیرا در طرفین مح ؛میسر نشد

 . ط نجات دهدورا از سق

، چپو  ر راستوهای مستقر در محویت نیر وتقو  برای تدارک۳1/۴/99۳۳ز ور  صبح

اندازی با تیر و  پرتاب راکت وسیلۀبهمی وای هجبالگرده. فعال شدی زمینی ارتش ونیر  زوانیر وه

 یند از بالگردهاوفر  چهارتعداد . ندبردمیرش ودشمن یی هاپایگاهبه سمت  خودهای تیربار 

 عو ضواین م ط کرد کهودر منطقه دشمن سق آنهااز  ندویک فر و  ز آسیب دیدندودر آن ر خودی 

یت وتق برایخودی های ونیر  رنبُ هلی لین عملیاتوا. بودهای طرفین وبیانگر شدت درگیری نیر 

ایگاه های کمکی پوبا نیر باشند  قادر های درگیرونیر رت گرفت تا ور سمت راست صوهای محونیر 

یه جز انهدام کله که ب بودری وطدر آن پایگاه های دشمن ومت نیر ومقا .کینگ را تصرف کنند

 از افراد تیپ نفر 9۱۴داد لذا تع. نداشتوجود  راه دیگری برای تصرف آن ،های پایگاهونیر 

 .به منطقه اعزام شدند سپاه پاسدارانسیدالشهدا)ع( 

 و ب منابع آمادیور متناونیز به ط ،اسالمی ایرانری وایی ارتش جمهوی هوز نیر ودر این ر 

و  تتلفا و دندونم بمبارانهای دشمن را وکننده نیر پشتیبانیهای قرارگاهو  ات حیاتیتأسیس

رزمندگان اسالم به علت ، ع حملهو ساعت از شر  ۳۴با گذشت . دندکر  وارد آنهاضایعاتی را به 

 .ندبودبه منطقه نبرد آشنایی بیشتری پیدا کرده ، بوخ بانیدیدهشرایط 

 گردانیک  ،کانیاندر ارتفاعات سه ماهتیر ۳1ر در شب وهای تکور سمت چپ نیر ودر مح

 ۳۱91اگر ارتفاعات کلیدی در آن منطقه را که ارتفاع و  ندبودکرده  عراق را منهدم 999تیپاز 

 یگردچندین پایگاه ارتفاع رسیدن به آن  اما برای ،ردیدگمی تأمینهدف ، ندکردمیتصرف  بود

لین پایگاه وند ابودفق شده وم کنندهعملهای ور سمت راست نیر ودر مح. داشتوجود  دشمن
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مت ومتری این پایگاه دشمن به مقاوکیل دواما در  ؛را تصرف نمایندتفاعات قمطره ار در باالی 

 .بودف واد که به کینگ معر دمیادامه 

های این قرارگاه خط ونیر و  بود 9 اشترمالک در اختیار عمرانحاجسط نیز گمرک و رودر مح

سمت  هایر ودر مح یور بستگی به پیشر وی در این محوشر پیو  ندبودده پدافندی تشکیل دا

 هاروی آن محوپیشر و  فقیتوفقیت این قرارگاه ارتباط مستقیمی با مومو  چپ داشتو  راست

 .داشت ۳و9 اشترمالکهای های قرارگاهویعنی نیر 

خودی های ونیر وجود  با این، گرفتدر طرفینهای ونبرد سختی بین نیر  ،هتیرما ۳1ز ور  در

 محکومو  بگیرند خودبی را در اختیار ومناطق سرک ،ندبودفق شده وم
ً
ا اشغال ر  میاضع نسبتا

 بوداما این تمام ماجرا ن. های دشمن ادامه دهندورا بر نیر  خود اضع فشارواز همین مو  نمایند

اضع وم بالگردو  اپیماوهو  توپخانهر با آتش طرفین درگیو  زهای بعدی نبردها شدت یافتودر ر و 

تلفات سنگینی به و  ندکردمیدفاع  خوداضع واز مو  یکدیگر را زیر آتش سنگین قرار داده

 .ارتفاعات منطقه چندین بار دست به دست شدو  دشمی وارد طرفین

( سپاهو  ارتشقرارگاه مشترک ) اشترمالکقرارگاه ، ها در منطقه نبردوبه شرایط نیر  توجهبا 

گیری از و جهت جل کنندهعملهای وادامه تک را به نیر تیرماه ام لین ساعات شب سیوا در

 .دوهای دشمن ابالغ نمویت نیر وتق

 شبنیمهبعد از  ،۴۴:9۴ماه در ساعت تیرسی عملیات یعنی  دومگ شده شب تک هماهن

 در این پایگاه نفرات. به دست رزمندگان اسالم افتادو  ط کردهوپایگاه کینگ سق. آغاز شد

یت وضع ،ط این پایگاهوبا سق. کشته شدندو  جنگیدندو  مت کردندودشمن تا آخرین لحظه مقا

  ،رش بحرانی شدهوستای شیوهای دشمن در اطراف ر ونیر 
ً
تیر رزمندگان و  زیر دید زیرا دقیقا

 .اسالم قرار گرفتند

رش هوهان زرهی دشمن را که در شیوز یک گر وشنایی ر وبعد از ر  زوانیر وه بالگردهای کبری

سانحه ی خود ند بالگردویک فر  متأسفانه. مار کردندو  تار ،بودرا زیر آتش گرفته خودی های ونیر 

 .پایگاه آزادی نامگذاری شد به نامپایگاه کینگ بعد از آزاد شدن . ط کردوسقو  دید

ی جنوبپایگاه ارتفاعات  همچنین،و  تانوستای میورف به ر های مشور چپ نیز نیر ودر مح

به تصرف  عمرانحاج پادگانارتفاعات مشرف به و  ر منهدموسط رزمندگان آن محوت وار وخ

یت واقدام به تق، وبرن کردن نیر ز دشمن با هلیول این ر ودر ط. رزمندگان اسالم در آمد

. کردند بمباران نیزرا  هوپسو  ی جلدیانهاپادگانهای دشمن اپیماوهو  کرد خودی هاپایگاه
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 دشمنهای توپخانه ربردودو  ی نزدیکهاآتش، ندبودز فعال ودر این ر  دشمن همهای توپخانه

گان رزمند  سطوت عمرانحاجسمتی از منطقه با تصرف قولی  ،بودشانده وسرتاسر منطقه را پ

ی هاآتشبا اجرای و  بهتر شدخودی پشتیبانی کننده های توپخانه بانیدیده وضع ،اسالم

 .گردید وارد ضربات سنگینی به دشمن مؤثرو  دقیقو  شده بانیدیده

الی رایات وبه حخودی های ونیر  توپخانهسط آتش وت ،۳۴:99در ساعت همین راستا  در

در ادامه اجرای آتش  ،9۱:۴۴ساعت در و  ری دشمن به آتش کشیده شدوتویک پارک م

های مت تانکومقاو  اضع دشمن آسیب کلی دیدوم رششیوهالی ودر حخودی های توپخانه

ان رزمندگو  ز ادامه داشتودر این ر  توپخانهتبادل آتش ، شکسته شد، ندبوددشمن که فعال 

 4.ی نداشتندتوجهی قابل واسالم پیشر 

زرهی که در احتیاط  1۳لشکرز ا میپیاده اعزا 9۴۱گردان، نبرد میدانبه شرایط  توجهبا 

 99در شب  های سپاه پاسدارانونفس از نیر تازه گردانقرار داشت با یک  اشترمالکقرارگاه 

در و  آغاز ماهتیر 99لیه شب واز دقایق ا دوممرحله . تیرماه برای اجرای عملیات آماده شدند

 .ی ابالغ گردیدوپیشر  یتمأمور 9و۳و9 اشترمالکهای این مرحله به قرارگاه

تا ارتفاعات مشرف به ( سپاهو  ارتش) روهای تکونیر ، زوشنایی ر ور راست قبل از ر ودر مح

های ویر ن .در دست گرفتند وراهی زینر را تا رسیدن به سهوکنترل محو  را تصرف وستای زینور 

اما دسترسی به ارتفاعات مهم  ،دندوی نمور چپ نیز تا نزدیک رایات پیشر ودر مح کنندهعمل

زیر آتش و  چپو  راستهای روی رزمندگان اسالم در محوبا پیشر ولی  ؛میسر نگردید ۳۱91

را  عمرانحاج پادگانفق شد وم  9اشترمالک، سطو روهای دشمن در محوقرار گرفتن نیر 

سط وت پادگاند در وجوتجهیزات مو  وسایل گرچه مقدار زیادی از. تصرف کندو  محاصره

شاک وپو  ارباروخو  سالحو  مانده از تجهیزات جابه وسایلولی  ،بودهای عراقی تخلیه شده ونیر 

 .که به دست رزمندگان اسالم افتاد بودکم ن
                                                                 

توپخانه از عملیات  99گروهکاتیوشا  9۱۳گردانهای آتشبار دوم ئیس توپعلی طالبی یکی از ر گروهبان یکم بهرام. 4
 سیمآمد، طی پیامی توسط بیتوسط رزمندگان اسالم به تصرف در عمراناز اینکه پادگان حاج گوید: پسمی ۳والفجر

جایی مورد اصابت قرار دادن پاسگاه فرماندهی بهدستور دادند یک قبضه توپ کاتیوشا به جلو حرکت نماید. هدف از جا
جا شدیم و پس از استقرار در موضع، دو فروند موشک شلیک اصلی دشمن بود. در اجرای دستور صادره خیلی سریع جابه

 به
ً
فروند موشک  9۱را نمود. با شلیک  هادر خواست شلیک بقیه موشکبان هدف اصابت نمود و دیده کردیم که دقیقا

اط کلی متالشی شده و ارتبهای دریافتی، متوجه شدیم پاسگاه فرماندهی دشمن به مانده روی هدف، برابر گزارشباقی
 های عمل کننده دشمن با پاسگاه فرماندهی اصلی قطع شده است.یگان

گلوله  های توپخانه با شلیک هزارانرزمندگان اسالم این عملیات بسیار زیاد بود. یگان های توپخانه در پیروزینقش یگان
 «ندهنویس»های دشمن وارد کردند. خوبی حمایت کردند و تلفات بسیار زیادی را به نیرور بهوهای تکاز عملیات یگان
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ی قابل هاسالحرا که  پادگانقسمتی از اپیماهای دشمن وه ،پادگان آزادسازیپس از 

تعداد زیادی سالح از دشمن در این  الوصفمع. دندونم بمباران، بودی در آنجا انبار شده توجه

 دشمن با اجرای. سیدر میقبضه  هزاری سبک به هاسالحبه غنیمت گرفته شد که  پادگان

پیش احساس ازخطر را بیش ،عمرانحاج پادگانط وسقو  عملیات رزمندگان اسالم دوممرحله 

 .ارد منطقه کردو  خودهای ویت نیر ورا جهت تق 19تیپ جملهاز  های جدیدیونیر و  کرد

در مناطقی که  آنهاپشتیبانی از  ،چپو  راستهای روی رزمندگان اسالم در محوبا پیشر 

 جاده، وسط رومحه بزیرا در منطقه  ؛بودمشکل ، بودهستانی وکو  بوددسترسی به جاده ن

ر سمت چپ که ودر مح ویژهبه ،نداشتوجود  دوهای درگیر را تدارک نموان نیر ودیگری که بت

اع وآن هم زیر ان، هستانیواحداث جاده در منطقه ک ،بود ۳۱91ارتفاع مهم  هدف اصلی آن

و  نفرات مهندسی جهاد هرچند. زمینی دشمن کار بسیار مشکلی استو  اییوی ههاآتش

یاد ز قدریبه هاحجم کارولی  ندبودبسیار پر تالش  روزشبانه ،پیاده ارومیه ۳۴لشکرسی مهند

 .نمودمیطلب جدید که زمان بیشتری برای احداث جاده  بود

انچه چنو  بودر بسیار مشکلی اب هم کاو سط نفر یا دوها توغذا به نیر و  آب، رساندن مهمات

ر ومح. پذیر نیستگاهی امکانو  بسیار مشکل آنهاهای بیشتری درگیر باشند تدارکات ور نی

جاده  ،با تالش بسیار زیاد یگان مهندسیو  بودسمت راست برای فعالیت مهندسی مناسب 

های وتا نزدیک استقرار نیر  هرچند ،کشیده شدو  ی احداثغربجنوبقرارگاه اصلی به سمت 

ی ر سمت چپ نفرات یگان مهندسودر مح .بودتا مسافتی قابل استفاده اما  ،بوددرگیر نرسیده 

ند دبو العبورصعب قدرآناما ارتفاعات  ؛ندکردمیکار  کانیانسهی ارتفاعات وز ر ور و  جهاد شب

ز از جیره عملیاتی استفاده ور  سهمدت  های درگیر درونیر . بودبسیار کند که پیشرفت کار 

های د از بالگردوجوبه شرایط م توجهبا . بودنرسیده  آنهاه دست ز غذای گرم بوهنو  ندکردمی

د که به همین جهت شمیمهمات استفاده و  سالحو  هاویی نیر جابهجابرای  زوانیر وه

 .بودل عملیات بسیار زیاد ودر ط آنهای پذیرآسیب

 ترینشدید ،تیرماه 99ز ودر ر » :گفت توانمیاتفاقاتی که رخ داد و  ادثواساس ح بر

طرف تالش  ود های هروز نیر واین ر  در. ستوپی وقوع به ۳والفجر عملیات در هادرگیری

بیانگر در عملیات مهمات مصرف شده  مقدار. ند دیگری را از صحنه نبرد خارج سازندکردمی

 «.بوددر منطقه  یک نبرد شدید
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 رواطراف مح ط دفاعی دشمن درومتالشی شدن خطو  عمرانحاج پادگانبا تصرف 

رب به سمت غ نشینیعقببه  رویا مجبو  های دشمن به کلی منهدمونیر  ،عمرانحاج - تمرچین

 ،نبرد هایمیدان ز درواین ر  در. به غرب افزایش یافت ایرانای هوی نیر وامکان پیشر و  شدند

ادث وز نبرد با حوین ر سوم، تیرماه 99ز ور . شد وارد ودیخهای ونگینی نیز به نیر تلفات س

 .فقیت آمیزی به پایان رسیدومولی  ؛نینوخ

چپ و  ر سمت راستوحم دوالحاق و  برای تصرف هدف، عملیات همچنان ادامه داشت

ترک قرارگاه مش. رفتگمی رتوست تالش مجددی صبایمیدربند  به نامدر یک نقطه مشترک 

مرحله بعدی را در یکم  ،ها در خطویت نیر وتقو  هاونیر  باقیمانده آوریعجمسپاه با و  ارتش

 جنوباز  نجف ۱لشکریی جابهجادر  فرماندهی سپاه پاسداران. ع کردو شر  99۳۳ ماهمرداد

یپ ت، ر داشتومل در منطقه عملیات حضکا صورِت به شهدا ویژه تیپ. دوراتی صادر نمودست

نجف  ۱لشکریی جابهجا. دندجنگیمی ۱۱لشکر ۳تیپهای وش نیر وشادوالمهدی نیز د

در تاریخ یکم مرداد  واین نیر و  رت گرفتوایی ارتش صوی هونیر  99۴اپیماهای سیوسط هوت

 ادگانپترابری زمینی به  وسایل سطواز آنجا تو  شدند وارد میهوار  نشهرستادگاه وبه فر  99۳۳

 .آمدند جلدیان

های دیگر که در خط پدافندی قرار وسط نیر وت ،های در خطونیر  ماهمردادشب یکم 

دشمن  به رهدوبایافتند در جهت دسترسی به اهداف تعیین شده  یتمأمورو  یتونداشتند تق

و  طودشمن که ابتدا احساس خطر سق. مشرف به دربند را تصرف کنندی هاپایگاهو  حمله

 ط پادگانوپس از سق ،ی داشتایرانهای وی نیر ورا با پیشر  مصطفیچومانتصرف شهر 

 .منطقه نبرد کرد وارد هستانی راوپیاده ک 1۱ تیپو  این احساس شدت یافت عمرانحاج

ها از سه ونیر . کننده اعالم گردیدهای تکورمز عملیات به نیر  99۳۳ ماهمردادز یکم ودر ر 

دشمن را در ی هاپایگاهر سمت راست وهای محونیر . رش بردندور به سمت دشمن یومح

گاه پایو  دشمن را منهدم ،پس از یک ساعت درگیریو  محاصره وستای زینوارتفاعات شمالی ر 

 مت سرسختانهواما مقا ؛دوی نموپیشر  وستای زینوراهی ر تا سه وسط رومح. دندورا تصرف نم

در ارتفاعات  هاپایگاهط وبا سق که ندوقف شوراهی متهای دشمن سبب گردید در سهونیر 

 .تهدید رزمندگان اسالم قرار گرفت ردودشمن از سمت عقب م، شمالی این منطقه
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ن های دشموبه محل استقرار نیر خودی  هایون نیر بودبه مشرف  توجها با وشن شدن هوبا ر 

 طوس روهای محونیر  و مت دشمن شکسته شدومقا، مؤثربا اجرای آتش و  تهدید عملی گردید

 .ردندوآدر  خودرا به تصرف  وستای زینور ، جنوبی به سمت وبا پیشر 

هم شکستن خط پدافندی دشمن در شمال ارتفاع  ر چپ با درورزمندگان اسالم در مح

 ۳۱91اع اما هدف یعنی ارتف ؛دسترسی پیدا کردند وارتفاع کد به نامارتفاع  ترینبه بلند ۳۱91

من ی دشور  را بر مؤثرشرایط هدایت آتش  وی ارتفاعات کدوان در ر بانهدیدر وحض. تصرف نشد

تصرف کامل ارتفاع و  هاوی نیر وپیشر ، دام دشمناما هدف انه ؛ساختمیی هدف فراهم ودر ر 

 ودربند در د به نامراست در منطقه مشترکی و  ر سمت چپورت محوکه در این ص بود ۳۱91

 .سیدندر میجهت به هم 

بل ی اندکی قاوبا نیر و  بودظ وکلی از دید دشمن محفه ب عمرانحاجمنطقه یت وضع در این

 نهتوپخاآتش و  مصطفی در زیر دیدمانوشهر چ، جنوباز سمت  اینکه بر مضاف .بودپدافند 

. بودنیز در اکثر نقاط قابل کنترل  زواندو ر  – عمرانحاججاده و  رفتگمی قرارخودی های ونیر 

 گیبا ایستاد و  بودشده  توجهقدم مبهی قدموهای ما را در پیشر ور از تالش نیر ودشمن نیز منظ

های ویی که شده اجازه دسترسی به هدف به نیر بهابا هر و  ست به هر ترتیبیخوامیمت وامقو 

 .دوی داده نشایران

 ،اضع پدافندی تبادل آتش داشتند سپری گردیدوطرفین در م کهدر حالی  ماهمرداد دومز ور 

 .ودبز برطرف نگردیده وهن ،به رسیدن اهداف تعیین شدهتأخیر اما نگرانی فرماندهان از 

 .بی قرار نداشتندوپدافندی خیت وضع ر سمت چپ دروهای محونیر 

 1519تک به ارتفاع 

پیاده  9۳1گرداندر ستاد هدایت کننده عملیات تصمیم گرفته شد که  ،ماهمرداد سومشب  

 ،بودمنطقه شده  وارد ز پیشور  وکه د اه پاسدارانسپ نجف ۱لشکرمعادل آن از و  ۱۱لشکراز 

شب چهارم . ر سمت چپ برعهده داشته باشندویی جهت هدف را در محنهااجرای تک 

. ع شدو شر  ،۳۴:۴۴از ساعت  ،های تعیین شدهوسط نیر ور سمت چپ توتک در مح ماهمرداد

من که دش بودر این ومنظو  بودنظر گرفته شده  ی اهدافی درونیز برای پیشر  هارودر سایر مح

خط . ر با دشمن درگیر شدندوهای تکونیر  ،۴9:۴۴در ساعت . دودر سرتاسر جبهه درگیر ش

ادامه  سه ساعتو  ع شدو تن شر بهجنگ تن. ارد منطقه پدافندی شدندو و  پدافندی را شکافتند

 .یافت کاهش تدریجبه هادرگیری ،شناییوع ر و قبل از شر . داشت
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تعداد و  رزمندگان اسالم در آمدو  های شجاعوبه تصرف نیر  ۳۱91ع آفتاب ارتفاع و در طل

ی هابالگردو  اپیماهاولی نکشید که هوط اما ،من به اسارت در آمدندهای دشونفر از نیر  999

و  دف مشخصهیک  ۳۱91ارتفاع . از در آمدندو به پر خودی های واضع نیر وی مودشمن بر ر 

، دندشمیشلیک و  پرتاب ر مستمروط هایی که بوهی هابمبارانو  هاتراک، بودر واز د رؤیت قابل

 اینکهضمن  ،رفتگمی رتوص ی ارتفاع انفجارور  هنقط به هنقطو  اثرات مخرب داشت

ی ور را با حجم بسیار زیاد  خودی هاآتش ،اییوهی هابمبارانه بر ودشمن نیز عالهای توپخانه

 .ندکردمیارتفاع اجرا 

برای کسب برتری  اسالمی ایرانری وایی ارتش جمهوی هونیر های جنگندهو  زوانیر وه

رد ومخودی های ند از جنگندهوایی یک فر ول فعالیت گردیدند که در نبرد هوایی مشغوه

ضد ده به ون منطقه آلوچو  ط کردوسق سردشت – ر مهابادودر اطراف محو  اصابت قرار گرفت

ان هادی و به نام سر جنگنده  خلبان، کردستان واز طریق رادی ضد انقالببرابر اعالم ، بود انقالب

د ضبه اسارت  بودح و مجر  ان یکم غالمحسین کهوبه نام ست خلبانکمک و  به شهادت رسید

 .آمددر  انقالب

ط سوتارتفاعات مشرف به دربند  همچنین، مهم دشمن سه پایگاه ،ر راستوحز در مور  در آن

شده  اهداف تعیین ِی وسی بهوپیشر  یتمأمورکه  سپاه پاسداران)ع( تیپ امام حسینرزمندگان 

شدیدی را های شنایی صبح پاتکوپس از ر  های دشمنواما نیر  ؛تصرف گردید، را داشت

را کردند جا میهای رزبالگردو  توپخانهو  اییوپرحجم ه یهاآتشالی با پشتیبانی ومت صورِت به

 که 
ً
 .های دشمن در آمدوبه اشغال نیر  دوباره شدهی تصرفهاپایگاه نهایتا

و  رزمندگان اسالم با شجاعت تمامو  جنگ با شدت ادامه داشت ۳۱91ارتفاع  در

 یخترمیی رزمندگان اسالم آتش وا ر وهو  دشمن از زمین. دنکردمیمت وسرسختانه مقا

 واقع .دشمیضایعات لحظه به لحظه بیشتر و  تلفاتو 
ً
 صیف آن لحظات بسیار مشکلوت ا

 شجاعت همچنین،و  احساسات پاک رزمندگان اسالمو  شرایط آن لحظات توانمینو  است

 ،ه شهادت قرار داشتندستانآدر  لحظه رزمندگان اسالم هر. دوفداکاری آنان را تشریح نمو 

 
ً
آن  ن آن مردان بزرگ درأشو  ر مقاموخمطالبی که در ای از ذکریسندهون هیچ حقیقتا

به  را... و هاتشجاعو  احساساتو  د همه آن اتفاقاتتوانمینو  عاجز است باشد لحظات

 .ردوی کاغذ بیاور 
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 نگرداکردن  رنبُ هلین اقدام به الی ظهر دشموادامه یافت که ح ایگونهز جنگ به ودر آن ر 

 را شدید خودهای وبالگردهای دشمن نیر و  تن آغاز گردیدبهجنگ تنو  دونم خودیی وکماند
ً
 ا

ین که در یک لحظه چند ایگونهبه  .ندکردمی میتیهای مواقدام به هجو  ندکردمیپشتیبانی 

و  رتاب راکتاقدام به پ، دبواضع درگیری وی ارتفاعات گردمند که نزدیک موند بالگرد ر وفر 

از د نوتعداد هفت فر  ،پایداریو  متورزمندگان اسالم با مقا. ندنمودمی تیراندازی با تیربار

 گردان و بودل پیکر وند از بالگردهای دشمن خیلی غویک فر بالگردهای دشمن را ساقط کردند. 

ین ا میتما. شیده شدد به آتش کوکه پس از فر  بودی هدف حمل کرده وبه ر  خود را ییونداکم

و  عظمت نشان از از طرفی،، بود دشمن حمالتو  موشدت هج ادث در منطقه نبرد بیانگروح

 امانبیهای موهجو  یی با آن همه حجم آتشویار ور و  اسالم در مقابلهح بزرگ رزمندگان و ر 

 .دشمن داشت

 د ساعتوکه حد بودزیاد  قدریبهشدت حمالت  همچنین،و  ی دشمنهاآتشحجم 

 المهدی 99تیپی هاگردانیکی از و  ۱۱لشکرپیاده  9۳1گردانهای وز نیر ا مینی ،9۱:9۴

ط سوتو  جدا شدند، دندجنگیمیی ارتفاع در کنار همدیگر با دشمن وکه ر  سپاه پاسداران

 تقریو  دشمن به اسارت در آمدند
ً
 .به اشغال دشمن در آمد دوبارهارتفاع  ۴/9 با

 طرِف هبدر شیب تند و  ندبوددشمن که در درگیری شب قبل فرار کرده  باقیماندههای ونیر 

 ۳۱91را در ارتفاع ها خط پدافندی جدیدی ویت این نیر وتقو  با کمک، ندبوددره پناه گرفته 

 و  دندوبرقرار نم
ً
ز ور  در این. باقی ماندخودی های وچکی از ارتفاع در دست نیر وکقسمت  نهایتا

ر مستمر عملیات وبه ط زوانیر وبالگردهای ه همچنین،و  ری اسالمیواپیماهای ارتش جمهوه

  4.ندکردمیرا پشتیبانی خودی های ونیر 

. ردط کوم سقایی رزمندگان اسالوسط آتش پدافند هواپیماهای دشمن هم توند از هویک فر 

خودی های ونیر ، ۳والفجر زهای نبرد عملیاتوبیشتر از تمام ر  99۳۳ز چهارم مردادماه سال ور 

 .ضایعات شدندو  متحمل تلفات

ر ودر مح. ح گزارش شدو نفر مجر  99۱و  نفر شهید نوزدهارتشی های ور راست از نیر ودر مح

 ،هاوپست امدادی که در عقب نیر . ح آمار داده شدو مجر نفر  9۱۳و  نفر شهید ۱۳سمت چپ 

ن احوتعداد مجر  ،اددمی انجاما و لیه را از لحاظ مداودی اقدامات اوتا حدو  ن را پذیرشحاومجر 

                                                                 
ی مجروحان در هشت سال دفاع د هوانیروز در تخلیهعملکر کیومرث احدی در خصوص  ۳امیر سرتیپ فرماندهی هوانیروز.  4

 «هزار مجروح جنگی را از مناطق عملیاتی به مراکز بهداشتی منتقل کردند. ۳۳۳  از هوانیروز بیشخلبانان »مقدس گفت: 
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 9۳۴تعداد اسرای دشمن هم . بودده ونفر اعالم نم 9۳۱۱ز وسپاه را در آن ر و  تخلیه شده ارتش

و  ز تلفاتودر آن ر . ندبودنفر سرباز  1۱و  داردرجهنفر  ۳۳، نفر افسر سیزدهکه تعداد  بودنفر 

 4.بود توجهضایعات دشمن نیز قابل 

                                                                 
ه شاهین. سرتیپ فرض9

 
 در آن روز، گفته است: ۳۱91در خصوص بازسازی خط پدافندی ارتفاع  رادالل

 ۳۱91خراسان در موقعیت شرقی ارتفاع  ۱۱لشکر ۳تیپبعد از نماز مغرب من با جناب سرهنگ هوشنگ ناصری فرمانده 
دم. ضار شی نیروی زمینی احسیم، توسط جناب سرهنگ علی صیاد شیرازی فرماندهاز طریق بی بودیم. طبق پیامی

 کردم. البتهاعالم شده بود، به علت نبودن جاده، مسافت زیادی را بایستی طی می عمراننقطه مالقات پادگان حاج
غرب تر حضور داشته باشم. بعد از آنکه ازطرِف شرق به سمت شمالخودرو هم نداشتم که با دسترسی به آن بتوانم سریع

وار بود س انت عبوری که متعلق به برادران سپاه پاسدارانعمران رسیدم. پشت ونما حرکت کردم، به جاده حاجطببا ق
 شدم و خودم را به مقصد رساندم.

دند، اما من چون به منطقه بو ۳۱91ضعیت ارتفاع سیم برقرار بود، ایشان در جریان والبته در طول درگیری ارتباط بی
تر بودم، از من نیز سواالتی نمودند و آنچه که گذشته بود، خدمت ایشان عنوان گردید. ایشان فرمودند، نیروهای نزدیک

اند اند و تاکنون هم درگیر بودهضعیت خوبی نداشته باشند؛ زیرا شب را نخوابیدهمانده از نظر روحی ممکن است وباقی
ریز ایجاد نشود، پدافند از قسمت کوچک که امشب در خط پدافندی جدید خاکهستند، درصورتیو کاماًل خسته 

مانده نیز میسر نخواهد شد. شما امشب مأموریت دارید از تمام امکانات مهندسی لشکر و جهاد استفاده کنید و باقی
شان را انجام دهند. صبح زود نیروهای ریز را در محلی ایجاد کنید که نیروها قادر باشند از آنجا مأموریت خودخاک
ها را برای اجرای مأموریت مانده را سازماندهی کنید، با اطمینان از نحوه مدیریت و فرماندهی در سازمان جدید آنباقی

 ، صبح پیش شما خواهند رسید.۴1:۴۴آماده کنید. نیروی تقویتی تا ساعت 
ن دستورات صادره قرار گرفت. از همانجا به فرمانده گردان مهندسی سرپرست مهندسی جهاد در آنجا حضور داشت و در جریا

سیم اعالم نمودم وسایل مهندسی موجود را در هرجا هستند، ی بیسیلهوجناب سرهنگ جعفرنیا به پیاده ارومیه ۳۴لشکر
سایل سنگین مهندسی در یک منطقه کوهستانی کار مشکلی ه در شب تاریک حرکت وحرکت بدهند. البت ۳۱91به ارتفاع 

است، اما چون خدمه در طول شش روز متوالی قدم به قدم با رزمندگان بودند، به منطقه آشنایی داشتند مضاف بر اینکه 
نمودند به جوش برطرف می ریز تا حدودی خطرات اصابت ترکش گلوله راها که با زدن خاکغیرت و همت جوانمردانه آن

 سایل شدم.داد. به محل مورد نظر مراجعت کردم و منتظر آمدن وآمد و به من اطمینان میمی
ریز اولین اقدامی بود که انجام شد. تصمیم بر این شد که در ابتدای امر، مواضعی را که در شرق ارتفاعات تعیین محل خاک

ریز نبود و در تصرف دشمن بود و نیروهای خودی امکان زدن خاک ۳۱91 بود آماده کنیم، چون روی ارتفاعات ۳۱91
تدریج به منطقه مورد نظر وارد شدند. ، نیروهای مهندسی به۳۴:۴۴تدریج منطقه را خالی کرده بودند. درحدود ساعت به

 ریز تعیین شد. آنسایل موجود، سهمی به هرکدام برای احداث خاکهای آنها احضار شدند و نسبت به تعداد وسرپرست
 ۳۱91پیاده تا صبح بیدار بودند. این اقدام که در شرق ارتفاع  ۳۴لشکرشب نیروهای ایثارگر جهاد و گردان مهندسی 

باشند.  ر امانهای مستقیم دشمن دریز از اصابت گلولهگردید که نیروها با قرار گرفتن در پشت خاکانجام شد سبب می
صبح با احضار فرماندهان و مسئوالن در موقعیت ایجاد شده، حد مسئولیت پدافندی هر یگان مشخص شد. فرماندهان 

آوری نیروها، خط پدافندی را سازماندهی کردند. با این اقدام حضور نیروها در منطقه مورد نظر به حالت قبل از با جمع
خوردار ریز احداث شده نیز از ارتفاع بیشتری برکه دو کیلومتر جلوتر قرار گرفتند و خاک تک به ارتفاع در آمد، با این تفاوت

 «نویسنده» (9۱9 -9۱۴بود. )برای امنیت ص 
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 دشمنهای پاتکآغاز 

عشایر ) های نامنظمواز نیر ، خودهای منظم وه بر نیر وعال دوبارهدشمن  ماهمردادز پنجم ور 

اطق از دست داده زمین برای تصرف منو  اواقدام به حمله از هو  نیز استفاده( رد طالبانیکُ 

 مؤثرو  دقیق توپخانهاما آتش  ،رد حمله دشمن قرار گرفتوپیاده در رایات م 99۳گردان. کرد

های واز نیر  یکهیچد که ونم وارد های دشمنوتلفاتی به نیر  آنچنانخودی های ونیر 

 ینینشعقبضایعاتی و  با تحمل تلفاتو  نرسیدندپیاده  99۳گردانشمن به تیررس د میوهج

پیاده  99۳گردانسط وتو  بود وسط رواگر ارتفاعات رایات که در نزدیکی مح کهدرصورتی. کردند

با در دست داشتن این  بوددشمن قادر ، فتادامیهای دشمن وبه دست نیر ، ردیدگمی پدافند

مر ر مستوبه طخودی های وبه نیر و  دهورا کنترل نم عمرانحاجنطقه م، ضعوسه ارتفاع یا سه م

 .بودادامه عملیات برای این  واقع در. نماید وارد تلفاتو  آسیب

رهای سمت وها در محوردید که نیر گمی زمانی به اهداف تعیین شده نائل ۳والفجر عملیات

 ادند تا در نقطه دربند عمل الحاق حاصل گردددمیادامه  قدرآنی را وپیشر سمت چپ و  راست

ی پذیرآسیبو  اشرافی نداشت گونههیچ عمرانحاجرت دشمن به منطقه وکه در این ص

 به شهرخودی های ونیر  اینکهضمن  ،سیدر میاضع پدافندی به حداقل ودر مخودی های ونیر 

 .ادنددمیرا تحت کنترل قرار  زواندو ر  –عمرانحاجر ومحو  بی داشتندودید خ مصطفیچومان

یتی قرار داشتند که در نزدیکی هدف وضع ها درونیر ، ز نبردور  هفتکلی بعد از  به طور

 د دروجوهای موه بر نیر وقع عالوزیرا دشمن تا آن م ؛بوددسترسی به آن مشکل ولی  ،ندبود

گیری از عمل و جلو  را برای مقابله با رزمندگان اسالم خود ۳۱و  1۱ و 19های تیپ، منطقه

 .کردمیمت وان مقاوبا تمام تو  بودمنطقه کرده  وارد ،الحاق

 ردکمیدشمن تالش و  پدافندی ادامه داشتیت وضع نیز ماهمردادهفتم و  زهای ششمودر ر 

های ور حرکت نیو  تبادل آتش. مایداشغال نو  ارتفاعات از دست داده را پس گرفته تدریجبهکه 

 هایوبه نیر تلفات زیادی و  نیز منجر به ضایعات ۳۱91شرق و  دشمن به سمت ارتفاعات رایات

های م بالگردوهجو  اییوی ههابمبارانو  توپخانهتش اثر اجرای آ دشمن درو  گردیدخودی 

 .خسارات بیشتری متحمل شدو  صدمات زوانیر وه

ی هایگانی وح از سو نفر مجر  9۴۳و  نفر شهید ششهفتم و  زهای ششموتلفات در ر آمار 

ع و مدر مج. دست نیست های سپاه آماری دروه به نیر وارد ضایعاتو  از تلفاتو  ارتش اعالم گردید

های ونیر  ،مستمر صورِت بهادامه آن و  ز از آغاز تک رزمندگان اسالمور  دهبا گذشت  قعوتا آن م
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که  ودبه سبب شده وارد ضایعاتو  تلفاتو  ندبودردار نوان رزمی باالیی برخوه از تحاضر در صحن

تعدادی از تجهیزات و  ندویا شهادت خارج شو  حیتومجر  به علتها از منطقه نبرد وتعدادی از نیر 

 .بودها را تقلیل داده وان نیر وت ،خستگی مفرط ترمهماز همه  .د آسیب ببینندوجوم

اقدام به تک ( عمرانحاججاده اصلی ) وسط رودشمن از طریق محهای وز هشتم نیر ور 

نطقه به اما این م ؛با بالگرد قصد تصرف ارتفاعات رایات را داشتند وبا پیاده کردن نیر و  دندونم

است وبا درخ ،بودتیر و  زیر دید چپ کامالً و  رهای سمت راستوان محبانهدیدسط وت اینکهعلت 

دشمن با دادن تلفات سنگین ، رد نظرواهداف مو  های دشمنوی نیر ور  توپخانهان بانهدیدآتش 

 .شد نشینیعقبر به ومجب

ی ارتفاعات ورا در ر  خوداضع پدافندی وند مکردمیهای دشمن تالش وز نیر ودر همین ر 

اما  ؛ستحکم کنندمخودی های ودر نزدیکی خط پدافندی نیر  ۳۱91گردمند در غرب ارتفاع 

در مقابل  .های دشمن ندادندواین فرصت را به نیر خودی های توپخانهی دقیق هاآتشاجرای 

دی خوهای ویی نیر جابهجاهای دشمن نیز با در دست داشتن ارتفاع مشرف به منطقه از ونیر 

 .دوممانعت نم

طرف درگیر پس از  ودو  بودتر زهای قبل آرامومنطقه نبرد نسبت به ر  ،ازدهمو ز نهم تا دواز ر 

طه وهرکدام در منطقه مربو  دست از عملیات آفندی برداشتند ،مستمرو  ز نبرد سنگینویازده ر 

ودی خهای وزیرا نیر  ؛بوداما این آرامش پایدار ن ؛پرداختند خوداضع پدافندی وبه استحکام م

عراق امتیاز این هدف در داخل خاک و  ندکردمیبرای رسیدن به هدف قابل نگهداری تالش 

های دشمن نیز برای از دست ندادن قسمتی از خاک ونیر  از طرفی،. دشمیب وبزرگی محس

 .ندکردمیتالش را  نهایت خود

 سط رزمندگان اسالموتصرف آن تو  1519ارتفاع  تک به

 دوش ها حفظوپدافندی نیر یت وضع بودزهای گذشته الزم ود در ر وجومیت وضع به توجهبا 

 ری را کهی دیگهایگان با آنهایی جابهجاو  یتمأمورند با تغییر بودیی که آسیب دیده هایگانو 

ت روی ارتش صهایگاندر  هاییجابهجا. ط مقدم قرار گیرندوبهتری داشتند در خطیت وضع

های ونیر ، هاویت نیر ومحسن رضایی در راستای تق سردار سپاه پاسداران یفرماندهو  گرفت

 ،اسالمی ایرانری وایی ارتش جمهوی هونیر  99۴اپیماهای سیوسط هونفس بسیجی را تتازه

 ۱لشکردر قالب  ،که آمادگی اعزام به جبهه را داشتند کشوری هاشهرستانسایر و  از مشهد

یی جابهجاو  های جدیدوبا سازماندهی نیر . دندومنطقه نم وارد المهدی 99تیپو  نجف
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ر کار قرارگاه ودر دست ۳۱91تک به ارتفاع دوباره  ،ر داشتندوهایی که از قبل در منطقه حضونیر 

 .عد حمله فرا رسیدوباالخره م. قرار گرفت

طه به واضع مربور از موهای تکویر ن 99۳۳سال  ماهمردادازدهم و د ،۳9:9۴در ساعت 

 عمرانحاجدر منطقه  ماهمرداد سیزدهمز ودر ر . کردند آغازسمت اهداف تعیین شده حرکت را 

. بود ۳والفجر سازترین مراحل عملیاتشتوحال سرنعیِن در و  تریننینویکی از خ دوباره

جا همان را از دشمن پس بگیرند یا در ۳۱91 ارتفاعند کردمیتالش  نایرا ورحملههای ونیر 

و  دنبوداقب خطرناک از دست دادن این ارتفاع مطمئن وهای دشمن نیز از عونیر . ندوشهید ش

ن اعدام وچ، اهند دادودشان را از دست خوزندگی خ ،را از دست بدهند تند که اگر آندانسمی

الی وی را از حایرانهای وند نیر کردمیانایی سعی وهای دشمن تا آخرین حد تولذا نیر . دندشمی

 .آن ارتفاعات به عقب برانند

. ندکردمیتالش  خودل به هدف وصو ان برایوطرف با حداکثر ت ود های هرونیر  بنابراین،

ما  رودال و  بازجانو  رزمندگان مؤمنو  ز شدوی ایمان بر قدرت مادی پیر واما باالخره قدرت معن

افتخارات دیگری به و  های دشمن خارج سازندواشغال نیر  ازرا  ۳۱91ارتفاع  ،فق شدندوم

 .بیفزایند اسالمی ایرانری وجمه نیروهایافتخارات 

یک و  پیاده گردان وبا د خوددست داده  اضع ازوگرفتن مدشمن برای بازپس هایونیر 

 ،99:9۴ز ساعت ، امیبالگردهای رزو  اییوی هونیر ، توپخانهشتیبانی با پ و وهان کماندوگر 

 .دفع گردید ،9۴:۴۴با پایداری رزمندگان دلیر اسالم پاتک دشمن در ساعت ولی  ؛پاتک کردند

 خود توپخانهرا به شدت زیر آتش  ۳۱91به ارتفاعات  ور تدارکاتی ارتفاعات کدواما دشمن مح

 .کرد وارد های ماوای به نیر باران شدیدی تلفات قابل مالحظهلهوبا گلو  دقرار دا

 ودخ یتمأموررزمندگان اسالم به تالش برای تکمیل  ،قف شدن پاتک دشمنوبعد از مت

و  قسمت شرقی بدین ترتیب،. آن را تصرف کردندو  ادامه دادند ۳۱91جهت تصرف ارتفاع 

آن  قسمت شمالی پاکسازینبرد برای و  در آمد ایرانهای وع تحت کنترل نیر ی این ارتفاجنوب

 .ادامه یافت ۳۴۳۳ارتفاع  ویژهبه

های ویر به تصرف ن بودکه الحق نام درستی از نظر رزمندگان اسالم  شهداتپه  بدین ترتیب،

 چنین. یدب رسوی این ارتفاع به نتیجه مطلوح ر و صدها مجر و  شهید هان دهوخو  در آمد ایران

 به تدریجبهولی  ،بودد وعملیات محد اساِس  ابتدا بر ۳والفجر عملیات تدبیر سد کهر میبه نظر 

تری موکیل دوازدهو  عمرانحاج پادگانمتری غرب وکیل ششتا و  سعه پیدا کردور نسبی توط
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قریب  و یدانجامل وبه ط ،بینیپیشاز حد ضمن اینکه نبرد بیش  .خط مرزی گسترش یافت

افت ادامه ی هاتفقیوعدم مو  فقیتوم، هانشیبو  م با فرازأوفعال تو  کامل صورِت بهز ور  بیست

این  .بودل جنگ ول سه سال اوط طرف در وهای دوبین نیر  هانبرد ترینکه یکی از سرسختانه

 .گردید ر دو طرفههای وگینی به نیر خسارات سنو  سبب ایجاد تلفات امر

نظم ی مونیر  قدرآنو  دیتی نداشتومحد خودخسارات و  ارتش عراق برای جایگزینی تلفات

 ایرانلح های مسونیر ولی  ،شده سازدتیپ منهدم وجایگزین یک یا د هایییگان اندوداشت که بت

 
ً
 عو از شر  ایرانجمهوری اسالمی زیرا ارتش  ؛چنین امکاناتی را نداشت ایرانارتش  خصوصا

فقط سه تیپ اسمی به آن  ۳والفجر داشت که تا زمان اجرای نبرد دوی یگان محدجنگ تعداد

 . بودشده  وارد ه تیپ تلفات به آنچند برابر آن س کهدر حالی  ،بوداضافه شده 

ها با همه مشخصات وهای مردمی نیز این نیر وسازماندهی نیر و  تجهیزو  از نظر بسیج

افراد  که بودآن این و  داشتند بودکلی جنگ حداقل یک کم مسائللی که داشتند از نظر عا

 از سه ماه تجاوطلب برای مدت محدودا
ً
ف رزمندگان اسالم وصف وارد ،ردکنمیز ودی که غالبا

ی پدافندی هاتبرای عملیاو  مند به شرکت در نبردهای آفندی را داشتندهعالقو  دندشمی

 توعملیات پدافندی عم روازاین ؛حساب کرد آنهای ود ر شیمر قطعی نوبه ط
ً
سط وما

 .رفتگمی انجامی ارتش هایگان

 ۳تیپزیرا . بودهای اضافی الزم ور ین ۳والفجر عملیات منطقه تصرف شده دربرای نگهداری 

 ۳۴لشکریت شده از وتق گردانیک و  (9۴۱گردان) زرهی 1۳لشکراز  گردانیک و  ۱۱لشکر

 ومتحمل تلفات سنگینی شده  ،که در این نبرد شرکت داشتند( 9۱9گردان) پیاده ارومیه

 .را نداشتند عمرانحاجغرب  شده درانایی کافی برای نگهداری منطقه تصرفوت

 آذربایجان غربی را هایر ومحو  ی مسیرهالیت عملیاتونیز مسئ پیاده ارومیه ۳۴لشکر

 برای حفظ بنابراین،. بوددرگیر  ضد انقالبعناصر  سازی داخلی باآرام درو  داشت عهدهبر

. دوی زمینی ارتش به این منطقه اعزام شویگری از نیر یگان د ،بودردهای این نبرد الزم ودستا

انتخاب  بوددرگیر  جنوبصحنه عملیات  سراب که تا آن زمان درپیاده  ۴۴ر تیپوبدین منظ

 هوپس پادگان وارد ماهمردادشانزدهم  زور  تا ،بودپیاده  ۱۴۱گردانآن تیپ که  گردانیک و  گردید

 .گردید

مرتب اقدام و  بودپیدا کرده  یسازسرنوشتبرای دشمن حالت  ۳فجروال نبردهای عملیات

نبرد  در منطقهالی وی متهاتشکس های دشمن بعد ازوفرماندهی نیر . کردمیبه پاتک 
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 مرزی آذربایجان غربی در منطقهیک منطقه نبرد دیگر  ،تصمیم گرفت عمرانحاج پیرانشهرـ

های واز نیر  ر فعالیتیوبرای این منظ. تضعیف نمایدو  را تجزیه ایرانهای وتالش نیر  ایجاد کند تا

گزارش داد  پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده و  مشاهده شد غرب سردشت در منطقهعراق 

 و  اندمستقر شده پازاودو  پهنارتفاعات برده های عراق درونیر 
ً
ارند با همکاری قصد د احتماال

 .ر به سردشت حمله کنندوحم دواز  ضد انقالب

لشعبی اافراد جیش تعداد قابل مالحظه ازو  ییوکماند واحد برای پشتیبانی این حمله یک

برای دفع این تهدید  پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده . ندبوددیزه مستقر شده عراق در شهر قلعه

 گردان ویا دو  ندواعزام ش منطقه سردشت تیپ پیاده به وحداقل د ،است کردواحتمالی درخ

 رها خودد وجومی هایتمأموراز  99۱و  9۴1 ی پیادههاگردانیعنی  ،پیاده سازمانی آن لشکر

 .ندوبه سردشت اعزام شو 

به طور به بعد  99۳۳ ماهمرداد مبیست از عمرانحاجپدافندی منطقه نبرد غرب یت وضع

به و  تهیه اشترمالکقرارگاه  9ر عملیاتی شمارهوطرح پدافندی به نام دستو  تثبیت شدکامل 

ر به عناص اصلی پدافندی یتمأمور، از نظر یگان ارتشیطرح اساس آن  بر. مرحله اجرا در آمد

پیاده  ۱۱لشکری هایگانو  شد واگذار پیاده سراب ۴۴تیپ ۱۴۱ گردانو  پیاده ارومیه ۳۴لشکر

 زستانوبه منطقه عملیاتی خو  رها یتمأموراز  تدریجبهند بودکه در این منطقه نبرد جنگیده 

 . ده شدندگردانر ب

قف ومت 99۳۳ ماهمرداد ۳۱شدید در تاریخ و  نینوخهای با درگیری ۳والفجر عملیات 

قع ارتفاعات شرق وخط تماس در این مو  طرف به حالت پدافندی در آمدند وهای دونیر و  گردید

اصلی  رومح جنوب رگردمند دو  شمال در رانوکپکی تا میودر امتداد خط عمو  دربند

 .برقرار گردید زواندو ـ ر  عمرانحاج

بر که  بودنبرد  صحنه در 4زوانیر وفعالیت یگان ه در این عملیات توجهیکی از مسائل قابل 

 ۳والفجر یاتل عملوبالگردهای این یگان در ط 99۳۳ ماهمرداد ۳۴تا  هامبنای آخرین گزارش

 
ً
ح و نفر مجر  9۴۱۳و  نفر افراد سالم ۱9۴۱ ،تن بار ۱۱۴مقدار و  از داشتهو ساعت پر  ۳۳۱ جمعا

ز وانیر وازی هو پر  گروهزحمات بسیار زیاد و  تخصص، جا کردند که نشان از شجاعترا جابه

  .است اسالمی ایرانری وی زمینی ارتش جمهونیر 

                                                                 
ت پرواز ساع 919۱با سی فروند بالگرد و  ۳ات والفجریران، در عملیا یاسالم یارتش جمهور روزیز پرواز هوانیخلبانان ت. 4

جا کردند. اردشیر ُتن بار و مهمات را جابه9۱9ُبرن نمودند ویرزمنده را منطقه هل ۱9۳۳ه کردند و ینفر مجروح را تخل 9۴۳9
 . ویراستار99۱، انتشارات سوره سبز، صهای ماندگار هوانیروز، تهران، حماسه991۴زاده، صفر پایخان، کریم
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عملیاتی تسهیل  در مناطقهای مسلح را وعملیات نیر  ،ارتش ناتی درچنین امکاوجود 

 داشت که برای دستیابی به چنین امکانات هاتشت عملیاوسرن بسیار زیادی در تأثیرو  کردمی

برای و  زشوازی متخصص را آمو پر  گروهاهد کشید تا چنین ول خوازی سالیان زیادی طو پر 

نقش  رزمندگان اسالمزی وارتش در پیر  وپخانهتی هایگان همچنین،. دوجنگ تربیت نم

ر رزیده چه دوو  ان با تجربهبانهدیدقع با ومهبو  ی دقیقهاآتشبا اجرای و  داشتند بسزایی

ل عملیات ودر طری وی مانهایگاناز  پدافندیی هاتچه در عملیاو  آفندیی هاتعملیا

 4.دندونم پشتیبانی خوبیبه

                                                                 
توپخانه  99گروه متریمیلی 99۴توپخانه 9۴۳سرهنگ بازنشسته( فرمانده آتشبار دوم گردان) مهرغالمرضا شاد سروان .4

بان نیز در خطوط مقدم جبهه حضوری فعال داشته، عنواِن دیدهضمن حفظ شغل سازمانی به ۳الفجرکه در عملیات و 
آماده اجرای مأموریت شدیم و با اجرای یک  و پادگان پیرانشهر از اشغال موضع در پشت ارتفاعات تمرچینگوید:پس می

ده های از پیش تعیین شآتش تهیه سنگین تک شروع شد. در همان اوایل حمله، عملیات کاماًل موفقیت آمیز بود و هدف
علت  گردیدند بهطور مستمر به عقب تخلیه میشد و اسرای عراقی و همچنین، غنائم به تصرف مییکی پس از دیگری 

ر، به منطقه دره دربند تغییر مکان نمودیم و از آن منطقه وپیشروی نیروها، جهت مداومت پشتیبانی آتش از نیروهای تک
ه توپ که عمر دوازده قبضه لولنحویسیار زیاد بود، بهها بدادیم. شدت تیراندازی توپپشتیبانی آتش نیروها را انجام می

ها پتو رفتیم تا پس از تعویض لوله ها به مراغهدرآتشبارهای گردان صفر شد و پس از پایان عملیات برای تعویض لوله توپ
 ( آماده شویم.تا مریوان در منطقه سردشت ۴الفجربرای عملیات بعدی )عملیات و 

و  ۳۱91خصوص ارتفاع های نیروهای مانوری در تصرف ارتفاعات منطقه، بهاز نکات بارز عملیات از رشادت و دالوری
ردهای لگخصوص باتوان یاد کرد که قابل تحسین بود، بهو نیروی هوایی ارتش می همچنین، فعالیت شدید هوانیروز

هوانیروز نیروی زمینی ارتش که سهم زیادی در پیروزی داشتند که به علت استقرار نیروهای دشمن در ارتفاعات حساس 
ر را با مشکل مواجه نموده بودند. ومنطقه و همچنین، ادوات زرهی و سنگرهای بتونی دشمن، حرکات نیروهای تک

. حمالت کردندبا یورش پیاپی و با آتش سنگین خود نیروهای دشمن را درارتفاعات منهدم میهوانیروز  بالگردهای کبری
 خوبیها، پیشروی رزمندگان اسالم را بهشجاعانه خلبانان هوا نیروز به خطوط مستحکم نیروهای دشمن و انهدام آن

 نمود.تسهیل می
ردند، اما کرا بمباران می های عملیاتی و پادگان پیرانشهرهای عراقی نیز بسیار فعال بودند و یگانبالگردها و هواپیما

و همچنین، استفاده صحیحی  متریمیلی ۱/9۴و  متریمیلی ۳9هایپدافند فعال منطقه اعم از سایت موشکی و توپ
آمد باعث سرنگونی و انهدام چندین فروند از ل میبه عم هوایی روی ارتفاعات تمرچین ضد 9های سهندکه از موشک

گرفتند و در هوا منفجر و های زمانی مورد اصابت قرار میهواپیماهای دشمن گردید. بالگردهای دشمن توسط گلوله
 شدند.منهدم می

ابر دستور بروم، بر سه روز بعد از عملیات از طریق فرمانده گردان پیاده به من ابالغ شد که بایستی به پاسگاه فرماندهی 
ک ترو شدم. فرماندهی نیروی زمینی جناب سرهنگ صیاد شیرازی از تکگاه حضور یافتم و با مسئوالن روبهدر قرار

 ستم.بان توپخانه هشان سؤال کرد. از من پرسید چه کاره هستی؟ گفتم فرمانده آتشبار و دیدهرزمندگان در مورد مشاغل
ه موفق باشید.ان»صورت من را بوسید و گفت: 

 
از وسایل و تجهیزاتی که در اختیار داشتم سؤال کرد. گفتم فقط « شاءالل

انجام  زودیدوربین ندارم که آن را از فرمانده گردان پیاده گرفت و به من داد. در آن جلسه دریافتم که عملیات جدیدی به
 خواهد گرفت.

ها باننامه خودم را نوشتم و به مسئول دیدهگیریم. وصیتزپس میخوشحال بودم از اینکه ارتفاع از دست داده را دوباره با
ور سپاه های تکبازنشسته( دادم تا در صورت شهادتم به یگانم بدهند. من با یگان ۳تیپ)سر  سروان علی فراهانی
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 پیاده ارومیه 28شکرلفرمانده  عنواِن بهانتصاب 

ی روزشبانهتالش و  هاسختیو  هابنشیو  تمامی فرازبا  ۳والفجر عملیات الحمدالله

 واقع رزمندگان اسالم که
ً
با  ،باشدمیار عملیات بسیار سخت ولحظات دشو  زهاوصیف آن ر وت ا

                                                                 
چی یمسبان و بیبان مشغول انجام وظیفه بودم. کمک دیدهعنوان دیدهبه  هابودم، تنها من از ارتش در بین آن پاسداران

 و هاجود داشت که من همه راهمن هم بسیجی بودند. در منطقه عمل ما، قبل از ارتفاع اصلی سه ارتفاع کوچک دیگر و
ده عملیات شدیم. من با ها و همچنین، محل عبور خودروها و بالگردهای دشمن را ثبت تیر نمودم و آمامسیرهای آن

با ماسورهای زمانی ثبت تیر زمانی هم نموده بودم تا  متریمیلی 9۱۱و  متریمیلی 9۴۱و  متریمیلی ۳۴9های توپخانه
 م.ییهای زمانی آتش مؤثری روی نیروهای دشمن اجرا نمادر صورت لزوم با گلوله

ت فرمانده گردان پیاده، همچنین، سربازان و بسیجیان رمز آغاز عملیات و شروع تک اعالم شد، با شروع عملیات رشاد
 محابا به دشمنهای دشمن هراسی نداشتند و بیها از گلوله. آندیدیم که شاید باور کردنی و قابل درک نباشدرا می

ه را ب توپخانه آن کرد با انبوه آتشکردند. ارتفاعی که غیر قابل تصرف جلوه میتاختند و از هر مانعی عبور میمی
 مان بود و دشمن بههای زیادی ارتفاع مورد نظر که هدفکردیم. باألخره پس از دادن شهدا و زخمیخاکستری تبدیل 

 کرد، سقوط کرد و به تصرف ما در آمد.سختی از آن دفاع می
ند. شته شده بودهای زمانی توپخانه کهای گلولهدیدم که اغلب با ترکشهای آنان را میمن در سنگرهای دشمن کشته

جود داشت که در دست دشمن بود و بالگردهای عراقی تر هدفی که گرفته و تصرف کرده بودیم، ارتفاعی وطرفاما آن 
کردند. با مشاهده حرکات دشمن روی آن ارتفاع، درخواست آتش کردم و با اولین روی آن ارتفاع آذوقه و مهمات پیاده می

دشمن مورد اصابت قرار گرفت و منهدم گردید در آن لحظه صدای تکبیر رزمندگان اسالم شلیک با ماسوره زمانی، بالگرد 
 شد و همه خوشحال بودند.قطع نمی

وذ و مسیرهای نف هاهای خودی تمام راهشب بعد پاتک سنگین نیروهای عراقی شروع شد، آتش انبوه و پیاپی توپخانه
اسطۀ  آتش پرحجم وهای صحیح و منطقی من در منطقه بود. بهنیروهای دشمن را سد کرده بود که نتیجه ثبت تیر 

قتی گونه حرکت مثبتی را انجام دهد. وهای خودی دشمن توان پیشروی خود را از دست داده بود و قادر نبود هیچتوپخانه
 9بار و تفنگ ژهای تیرو گلوله ۱جی های آر. پی.دشمن در منطقه ظاهر شدند. موشککه صبح شد، بالگردهای زرمی 

 ها به ناچار و ازشدند که آنطرِف بالگردهای دشمن روانه میبود که به طور مستمر و بسیار پر حجم به هاو دیگر سالح
 پرداختند که اثر چندانی نداشت.های خود میهای شلیک شده از فاصله دورتری به شلیک موشکترس گلوله

تک رزمندگان پیاده روی ارتفاع سر تک دشمن با شکست مواجه شد و من به تکبا رشادت و فداکاری رزمندگان اسالم پا
 تپه زدم. حال هوای عجیبی داشتند و طعم پیروزی روحیه آن

ً
ها را شاد نموده بود. آن روزها ارتفاعات منطقه خصوصا

نومند انقالب اسالمی شماری روی آن ارتفاعات به رشد و ثبات درخت تدست شد و خون عزیزان بیبهشهدا بارها دست
 کمک کرد. یادشان گرامی باد. 

 جودی که موشکچیزی که برای من در آن عملیات خیلی عجیب بود، شجاعت فرمانده گروهان پیاده ارتش بود؛ زیرا با و
ر به ضداد و حالنگان به پیشروی ادامه میبود )البته عمل نکرد بود( همچنان لنگ به پایش اصابت نموده ۱جی پی.آر. 

ه صورت آگاکرد، ناخودبرد و راه پیشروی را باز و تسهیل میترک منطقه نبود و هرجا که آتش توپخانه مانعی را از بین می
ای های آن به استحکامات دشمن چه روحیهدیدم که غرش توپخانه و اصابت گلولهکرد. من میبوسید و تشکر میمرا می

کرده بود از افسران کادر و با توپخانه، سعی  99سیار مهم در آن عملیات این بود که گروهنکته بداد. می به نیروهای تکاور
ندگان ها روند پیروزی رزمبانی مؤثر آنبان توپخانه استفاده نماید تا با دیدهعنواِن دیدهتجربه حتی با درجه سروانی، به

 نقش دید
ً
اشد که ببسیار مؤثر می هاهای با کیفیت و آموزش دیده توپخانه در عملیاتبانهاسالم را سرعت بخشد. واقعا

 «نویسنده»ضوح این اثر بخشی را از نزدیک در میدان نبرد شاهد و ناظر بودم. من در آن عملیات به و
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 با. آمدبه تصرف رزمندگان اسالم در  شهداو  ۳۱91ارتفاع  و وارتفاعات کدو  شد انجامفقیت وم

 .منطقه عملیات برای ارتش عراق به صدا درآمد تریناین نبرد زنگ خطر جدی در شمالی

 رانعمبدین جهت ارتش عراق قسمتی از قدرت زرهی خود را به محور رواندوزـ حاج

اختصاص داد و مواضع پدافندی بسیار مستحکمی در اطراف این محور و همچنین، محور 

ایجاد کرد و مانند مناطق عملیاتی جنوبی و میانی در  دیزه به سردشتاصلی جنوب آن از قلعه

ان که اخت، آنچنمنطقه شمالی صحنه عملیات نیز خطوط پدافندی بسیار مستحکم برقرار س

عماًل ارتش عراق موفق گردید با تکیه بر این خطوط پدافندی، پیشروی نیروهای ایران را در 

حوالی خط مرز متوقف سازد و مانع نفوذ نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به عمق صحنه 

ت تلفنی با من صحب صیادشیرازیجنگ گردد. یک ماه و نیم بعد از آن عملیات، جناب سرهنگ 

 شوید. پیاده ارومیه ۳۴کردند که آماده باشید شما باید فرمانده لشکر

مانده فر عنواِن به سرهنگ جاللی جایبهمن را و  آمدند صیادشیرازیجناب سرهنگ 

و  ندهم رفتجانشین لشکر  رادشاهینه لالفرضسرهنگ . معرفی کردند پیاده ارومیه ۳۴لشکر

ن عملیاتی من وهم معا سرهنگ نیکفردجناب . ندشدمعرفی پیاده  ۳9فرمانده لشکربه عنوان 

 ۳۴لشکرنده فرما 99۳۱تا سال  99۳۳سال  دوممن از نیمه  بدین ترتیب،. گردیدند تعیین

 . مبود پیاده ارومیه

 
 پیاده ۳۴سرهنگ ظهوری ـ دفتر فرماندهی لشکر

 

 یک یگان ضربت تشکیل دادم که در ،مشد ارد تیپ پیرانشهرو  99۳۴سال  در زمانی که من

ای ههر نقط رزیده خیلی سریع دروو  دیدهزشوانیم با آن یگان آموتا بت بودهان وسطح یک گر 
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سعت و به توجهشدم با  پیاده ارومیه ۳۴که فرمانده لشکر وقتیولی  .یموعمل ش وارد بودکه الزم 

داخل ر دو  بودتیپ  سهلشکر دارای و  بودی نیازمندی ما نوابگوهان جوگر  یک، لیاتیمنطقه عم

تخاذ ا ست تدبیر جدیدی جهت آمادگی رزمی لشکربایمیند که بودمرز مستقر شده و  منطقه

 . تا آسیب نبینیم مکردمی

ی هاسالدر و  رومر  بهولی  ؛بوداق کمتر با عر  پیاده ۳۴لشکرهای ایل جنگ درگیریو در ا

 بودکم و علت شرایط داخلی ما یک زمان به. بودشدت یافته و  ما بیشتر شدههای بعد درگیری

 قیمناطو  را در منطقه داشته باشدهایی آمدورفت ندبودفق شده ومعراق های ارتش ونیر ، ونیر 

ضد ر اصعن در اختیارمناطق مرزی بیشتر و  نداشتیم ون نیر وچ ،بود آنان بازبرای  کشورمرز  از

 عناصری از ی لشکر باهایگانه هم ستاهای منطقور و  هاداخل شهر  درو  بود انقالب

 .ندبوددرگیر ... و منافقین، هاملهوکها،دمکرات

هه جب یدیمجنگمی دو جبههدر و  یمبوددر جنگ  مستمر به طور ضد انقالبهای وما با نیر 

 اهدر اصل ما با دهولی  ؛ملهوک، دمکرات، فتندگمی در جبهه داخلی به ظاهر. خارجیو  داخلی

 یک عده از، فدایی اقلیت، ارتش آرا، راارتش نما، منافقین ناصری ازع. یدیمجنگمیفرقه 

یم ابتدا این کردمیما هم سعی . ندبود نقشبندییک عده هم از و  مال عثمانهای طایفه

 .کنترل کنیم بودهای انتظامی که آن زمان ژاندارمری ونیر  سیلۀوبهرا  اههکوگر 

 و ند که اکردمیعمل  ایگونهسپاه هم به و  ارتش
ً
ری های ژاندارمومنطقه را امن کنند تا نیر  ال

ا مان ر هایوها نیر رومح های ژاندارمری درومستقر شدن نیر  با ماو  رها را اداره کنندوانند محوبت

مان دفاع کشورخاک  از و دشمن خارجی مستقر مقابل در کشور مرز انیم دروتا بتآزاد کنیم 

 رانشهرهم در تیپ پی. مبودع کرده و م شر وفرمانده لشکر بش اینکهاین کارها را از قبل از . نمائیم

و  یمبود اجرا کردهو  ریزیطرحسختی را و  ی متعددهاتکه عملیا، هم در تیپ مهابادو 

انش وت و استعداد هاتالبته ابتدا برای اجرای این عملیا. گیری نیز داشتیمچشمی هاتفقیوم

 نه، رها آزاد کندواز مح های ما راوان را داشت که نیر وتو  نه ژاندارمری آن استعداد. را نداشتیم

 نکمی ضد انقالبن عناصر وچ. ها برداریمر ورا از مح مانهاییگانیم کردمی جرئتما 

 نهاآبا ، ستند به خط مقدم با دشمن برسندخوامی ماننیروهایمسیری که  درو  تندگذاشیم

 .ندکردمی وارد تلفاتی راو  دندشمیدرگیر 

 وبعد به جل ،یمکردمیرا برقرار  مانهاییگانعقب  تأمینست ابتدا بایمیما  عو در مجم

برای و  مر تشکیل دادوتکا گردان یک، رواهان تکویک گر  جایبه ر منوبه همین منظ. فتیمر می
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 جناب سرهنگ. مدرا در مرند تشکیل دا ۴تیپبعد از مدتی پدافندی هم ی هاتعملیا

یک » :در پاسخ به ایشان گفتم .«رت را بگیرموتکا گردان خواهممی» :به من گفت صیادشیرازی

و  ندعملیات کردو  ر لشکر را گرفتندوتکا گردانباالخره  «.مکنمیرست دیگر در وتکا گردان

 .شدند روتیپ تکا، تأسیسر تازه وی تکاهاگردانع این و در مجم. دندگردانسپس به لشکر باز 

ا ر  سرهنگ گلستانه ،ی زمینیونیر  یفرمانده م کهتشکیل داد هورا در پس روتکا 9۱تیپ

ده شیوجنگ بر کسی پ ر دروی تکاهایگان بوبسیار خعملکرد . فرمانده آن تیپ گذاشت

عملیاتی و  تأسیسرا  آنهاپیگیری مستمر و  با تالش پیاده ارومیه ۳۴لشکرما در  .نیست

ار عی که در آن زمان بسیوضوم. نمائیمی استفاده بومطل نحوبه  آنهاانستیم از وتو  یمنمودمی

دی شرایط نامساعاز جهات زیادی  انستند زمانی که ارتشوت فرماندهان ارتش بوداین  ،بودمهم 

 ابسیاری ر ی هاتعملیاو  دنادامه حیات دهو  را بازسازی هایگان خیلی سریع، بودپیدا کرده 

 .دنمایاداره نو  کنترل، هدایت جنگ تحمیلی دوراندر 

 پیاده ارومیه 28لشکر کفاییخود جهاد 

 کارپرسیدم شما چه و  را احضار دکفاییول جهاد خومسئ، زی که فرمانده لشکر شدمور  

فرصت  مابه شماه  شش: »مگفت «.کاریمگندم می کهایم گرفتهما یک زمینی » :ید؟ گفتکنمی

 میناگر زو  دم لشکر را هم تهیه کنیدنصف گنو  داری را هم راه بیندازیدهم باید شما گلهدمی

از . همدمیداریم که آن را در اختیارتان قرار  وسیع تیر میدانما یک ، خواهیدمیمرتع هم و 

 «.رندوم از منابع طبیعی برای شما دام بیاکنمیاست وخدار هم دراستان

 استفاده لشکرهای ما از دامو  شت نداشتیموگو  بودجه خیلی کم بود در جنگیک زمانی 

ن وباتی همچوحب. ادیمدمیشت تازه وگ هایگانبه همه و  یمکردمیرا ذبح  هادام. یمکردمی

ره غیو  مامحو  تنظیف وسایل برای سربازانو  ختیموفر می، ندبودرا که اضافی غیره و  بیاول، عدس

رده ک تأسیس کفاییخود سط جهاد ورا ت یبوخ شگاه بسیاروسه فر الی  ود. یمکردمیخریداری 

 دیگرو  داشتوجود  دیتوزمانی که محد. یمکردمیدرآمد آن را خرج کارهای دیگرمان و  یمبود

 ۳۴لشکر اتفاقی درتم چنین نگذاش من اصالً ، ادنددمیشت به نفراتشان وگشت بیوآبگ هایگان

 وگاو  تیمخوفر گندم را می، سفند داشتیموزیرا ما نزدیک به سه هزار رأس گ ،بیفتد ارومیه پیاده

ار شدن به مراتع و پر و  برای چراندنو  ادیمدمیکفایی لشکر د وجهاد خ به دامداریو  خریدیممی

ه در زمان ک ترین نفراتیاز به. یمبودکرده  تأسیسکفایی فنی ود خهم جهاد  از طرفی،، بردندمی
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ره تعمیرات ودو  کتانیا تعمیرات و  4سکپیوره بر ودو  ندبودآمریکا اعزام شده  کشوربه  گذشتهرژیم 

را تعمیر  لشکراز رده خارج های تانکو  ند استفاده کردیمبودغیره را دیده  و وتاهای شکوم

قدم ط موبه خطو  ندکردمیرا تعمیر اساسی  هانکتا، متخصصین ،ییدکفاودر جهاد خ. دیمونم

ت را که قطعا بودقسمت تراش قطعات ، دکفاییوجهاد خ یک قسمت دیگر. فرستادیممیجبهه 

ره ودمانند نفراتی که . ندبوددیده  در آمریکاکه هایی با استفاده از تخصص، ندکردمیدرست 

 .ندکردمی حاضر به کارو  تعمیررا  وتا هایشکوم، ندبودرا دیده  وشک تاوم

جناب  ،ی زمینیونیر  یفرمانده روبنا به دست، دشمیبه نیازی که احساس  توجهبا  هابعد

د در جهاو  منتقل به تهران کفاییخود نفرات زبده متخصص جهاد  صیادشیرازی سرهنگ

 ررا د مختلف تعمیراتیهای ما رده. ل به خدمت شدندومشغ ارتش ی زمینیوکفایی نیر خود 

 و معم. یمبودکرده  تأسیسلشکر کفایی خود جهاد 
ً
تعریف شده در های ارهواساس ق بر ال

دهند که به  انجامها ودر وخیک بازدیدهایی را باید راننده ، های ارتشودر وص نگهداری خوخص

 گردانی کارها تعمیررا متخصصین  ۳رده ، راننده است ظایفو جزءو  دوشمیگفته  9رده آن 

ات یض قطعومانند تع، در یگمی رتوص گاه لشکرتعمیراتی هم در تعمیر 9رده ، ندهدمی انجام

 ۴یم یک مقدار از رده کردمیما سعی . سازی استون ۱رده و  هم بازسازی است ۴رده ، بزرگ

 در پ کهوتهای لهویض لوتعو  یض برجک تانکوتع مثالً . دهیم انجامدمان وتعمیراتی را هم خ

ما این کارها را . دشمییض وتع دمانوخسط نفرات وتده وفرس هایتوپله ول توپخانه اضعوم

یرا ز ؛ردیمکنمیتجهیزات را به عقب منتقل و  ادیمدمی انجامنیز ط مقدم جبهه وحتی در خط

 کههایی بودکم واسطۀبهسریع  تیم تجهیزاتمان خیلینیاز داشو  بودمهم  بسیارزمان برایمان 

 .ندوعملیاتی شو  حاضر به کار، داشتوجود 

 انشهریر پ پادگانما به های برجک تانک برای تعمیر ینوآبیک قز  متخصصین زی یک نفر ازور 

من دیدم این نفر از برجک . کردند نبمباراع به و قع شر وهمان م اپیمای دشمن دروه، بودآمده 

ولی  ،ایی در امان بماندوهی هابمبارانتا از  ،از تانک ترمتر آن طرف دهرفت و  ن پریدوتانک بیر 

شدت از ناحیه دیدم که به و  رفتم وا طرِف بهمن سریع ، ردوناگهان به زمین خ، دمومشاهده نم

ا قطع سرش ر قسمتی از اپیما وهی هابترکش بم. به شهادت رسید متأسفانهو  سر آسیب دیده

                                                                 
این عمل  و با شود. بروسکپی عملی است برای کنترل سالم بودن لوله توپ یا تانک که توسط دستگاهی لوله کنترل می 4

باشند و یا لوله فرسایش دارد و از رده شود که لوله در چه شرایطی قرار دارد و آیا قادر به تیراندازی با آن میمشخص می
 توان با آن تیراندازی نمود. )تعیین عمر لوله توپ یا تانک(. نویسندهخارج است و نمی
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خدایا ما این تعمیرات را در خط مقدم » :گفتم. بودیده وی پایش چند متری دور ولی  ؛بودکرده 

 «.که در آنجا به شهادت برسد بودآن تعمیر کار این  قسمتولی  ،هیمدمی انجام

 دکفاییوجهاد خعملکرد  نحوهو  تأسیس نگیوچگ

کر با یک پشتیبانی لش تیپ چهارحداکثر  و وبا حداقل د، ندبودکفا خود ارتش  هایلشکر 

 سطح در نگهداریو  تعمیر گردان. غیرهو  ترابری گردان، ریترابو  آماد گردانب شامل وبسیار خ

ب جل کفاییخود  جهاد تأسیسما به  توجهحال چرا . نددادمی انجامتعمیراتی را  0لشکرها رده 

استفاده تخصصی  آنهاست از بایمییدم که دمیرا هایی ان استعدادهایمانودر ج شد؟ من

 ، دشمی
ً
دارای و  ندبودمختلف تحصیل کرده های رشتهو  تخصص در که وظیفه افسران خصوصا

 .دشمیاستفاده  آنهاهای انمندیواز ت ستبایمیند که بودبی وبسیار خهای انمندیوت

تا بیاید  فهوظی این افسر، ند فرمانده دسته پیادهذاشتگمی نیک راول مهندس الکتر برای مثا

را  کار مثبتی آنچنان، د بجنگدوبر و  دونه فرمانده دسته شوچگ یاد بگیردو  زش ببیندوآم

 قدس عمدتسال دفاع م هشت دوراندر  وظیفه البته افسران. دهد انجامست برای ما توانمین
ً
 ا

ه رشتو  در تخصص بوداما بهتر  ؛دندونم وظیفه انجامارتش مشاغل  در ایشایسته نحوبه 

رک ادارای مدو  مستعدی هاناوآن ج ما از. مدآمیخدمتی به عمل  از آنان بهره، تحصیلی آنها

 ایتر لیسانس صنایع یا دکقوگری یا فمانند لیسانس ریخته ارزش باو  بوبسیار خ تحصیلی

 .مان داشتیمیهاانیگ دیگر دکترا درو  ،یدامپزشک

 ردبررسی کردیم و  تأسیسرا  کفاییخود جهاد و  استفاده کردیم خوبیبهاز این افراد  ما

تعمیراتی از افراد  1در رده  رد نیازمان است؟ مثالً ومهایی چه تخصصدکفایی وجهاد خ سازمان

  .سازی قطعاتونو  سازییم جهت بازکردمیمتخصص استفاده 

 ندتفگمی ؟دبرای فالن کار چه چیزی نیاز داری، فتیمگمی وظیفه هایما به این مهندس

ر که به ی  جه بیشتر از افراد َخ بود بودکه البته به علت کم گری استرالیاییسیله ریختهو فالن

 .رفتیمگمی کمک، مدندآمی هاجبهه

 زما ا. بودتر رد فعالونسبت به سایر لشکرها در این م پیاده ارومیه 61لشکرشبختانه وخ

 تأمینما را های یم تا نیازمندیکردمی تقاضاو  استورخد میاسالی هانبازاریان یا انجم

بته ال. دهیم انجامدمان وخهم گری را انستیم ریختهوتپیگیری و  با تالشباالخره . نمایند

هم  هاآمادگاه ما در لشکر ازولی  ،دشمی انجام ینواه آبیک قز سط آمادگوکارهای تعمیراتی ت

 .یمکردمیعمل  ارد بهترودر بعضی م
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و  هداریبهای در دسته آنهاشتیم که از دا هم لیسانس عالی پرستاری افسر وظیفه تعدادی

رسیدگی به  و رسانیکمک زش به افراد جهتوبرای آمو  یمکردمیرسانی استفاده کمک

و  رفتشکل گ لشکر کفاییخود جهاد  ترتیب،اینبه. یمکردمیحان نیز استفاده وجراحات مجر 

آن راستا فعالیت  درو  کار گرفته شده بدش وکسی در تخصص خهر و  سازمان لشکر شد جزءِ 

هم انی را ما کس. نددبومفید  برای لشکر بسیارو  بی داشتندوکه نفرات بهره خدمتی خ کردمی

م هست یاد. ندکردمیجنگ یاری ادند که ما را در دمی انجامرا  بسیار عالیداشتیم که ابتکارات 

اضع وم ند دربردمیو  ندکردمیبه مین عمل نکرده را تبدیل های لهونفراتی را داشتیم که گل

 رواز راه د ،ندبودتی .ان.فقط دارای تیو  که چاشنی نداشتندهایی لهوکاشتند یا گلدشمن می

 ا مار  هالهواین گل. ساندندر میهای دشمن را به هالکت ونیر و  ندکردمیکنترل شده منفجر و 

 درو  مناسبهای در محلو  بردندرا می هالهوگل هم آنها، ادیمدمیدمان وخهای به گشتی

کنترل شده و  رودافراد متخصص از راه و  ادنددمی قراردشمن های های تردد گشتیمعبر 

ابتکار آن  عو در مجم، دندشمینفرات دشمن و  باعث انهدام تجهیزاتو  منفجررا  هالهوگل

 .ردودردمان خه در جنگ خیلی ب هاناوج

یل به دل، یمکردمیی زمینی ونیر  استی ازویا درخو  ستیمخوامیای ما در آن زمان اگر قطعه

ما به دلیل نیازمندی  ،ادنددمیختیارمان قرار دی در اومحد در حد  ، دوجوی مهاتدیومحد

 نند نمایندگان ما درهما آنان. یمبودمساجد و  بازاریانهای بیشتر متکی به کمکمان شدید

از ، تیماشد میاحتیاج مبر را که... و زرولدوب، درول، نیکیی مانند بیل مکاوسایل ،ندبود تهران

 یهانزیرا زمی ،دیت نداشتیمواما از نظر زمین محد ؛یمکردمیمردمی تهیه های طریق کمک

 .زیادی در اختیار داشتیم

د چنو  یوخ، پیرانشهر، سلماس، هودر پسو  بود وسیع میهوما در ار  تیر میدانبرای مثال 

مهم در  ارنکته بسی. هکتار در اختیار داشتیم سیصد تا شصت ،ادهفت جای دیگر زمین کافی از

نی ادار درجهو  م از افسرانکردمیمن سعی که  بودلشکر این  دکفاییوعملکرد جهاد خ بودبه

 احساس تهی شدن نکنند اینکهند برای بودجانباز شده و  حو که به علل مختلف در جنگ مجر 

مختلف جهاد ی هاتمدیری ،جهادگر جانباز عنواِن به، اندشدهر گذاشته فکر نکنند کناو 

 .مبسپار  آنهارا به  دکفاییوخ

برای مثال ما مدیریت دامداری ایجاد کردیم که . ل با مدیریت خیلی فرق داردوکلمه مسئ

ن وچو  مدبوسفند داشتیم که مدیریتش را به یک افسر جانباز داده وگ و ورأس گا پانصدتعداد 
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 مانند افسران، بودرزی دیده وره دامداری یا کشاویک سرباز یا کسی که د، تخصص نداشت

ه تحت ک گفتممی و مکردمیتعیین  هال دامومسئ عنواِن بهرا رزی وکشا رشته دامداری یا وظیفه

 .دهد انجامطه را وکارهای مربو  یت باشدرمدی مرا

 اییدکفوجهاد خ در، استفاده کنیم رزم انمیددر  ستیمتوانمیی نوکه به هر نحکسی هر  از

های کشومهای کننده تنظیمبهترین ، مانهایبهترین مکانیکاز . یمکردمیاستفاده  آناناز 

متخصص استفاده  عنواِن بهکفایی خود در جهاد ، ندبوددیده ره ود کشورکه در خارج از  وتا

 .ندبودرزم بسیار مفید  میدان یم که دربودرده وآوجود  ا بهبی ر وابداعی خهای شور . یمکردمی

 یک فرمانده در شرایط رزمهای یژگیو

 واقع یک فرمانده اگر 
ً
راتش نفیت وضع بودز برای بهور و  شب، دش را بداندوذاتی خ ظایفو ا

ی تاکتیکو  تکنیکیتمرینات  چه از نظرو  زشیوآم، جسمی، حیوچه از نظر ر ، دکنمیتالش 

یک . دنمایمیهر حیث  آمادگی نفراتش ازو  عملیات زوتالش مضاعفی را برای ر و  ملیاتع برای

اید رتی که شده بوبه هر ص. ذاردگمی نفراتش وضع بودش را برای بهروزشبانهز وفرمانده دلس

 .بگذارد آنها در اختیارو  تأمینهایش را ونیازمندی نیر 

 از مردم، مکردمیهم  افتخارو  رفتیمگمی ای لشکر ر هایگاننیازمندی  کشورمردم  از ما

نه با ، دبدنی سالم بجنگنو  حیهوبا ر ، ادم تا بهتر بجنگنددمیبه سربازانم و  رفتمگمی مکشور 

م کنمیبه آن افتخار  ،امرفتهگطنانم واز هم ،امتکدی کردهحتی  دوراناگر در آن . شکم گرسنه

 .ه استبود طنانموهمامنیت و  مکشور افرازی برای سر  تالشمو  ن همه کارهایموچ

 انجامفرمانده  عنواِن بهسال دفاع مقدس را  هشت دوران میم که تماکنمیمن افتخار 

، اشندایمان داشته بهم  آنهابه و  الیق داشته باشندهانی سربازان ما فرمانده اگر، امکرده وظیفه

 ثلمو  را بدانیم د قدر سربازانماناین است که ما بای. هنددمیرا  با شکم گرسنه هم جانشان

 و ش دهیموبه درد دلشان گو  به آنان برسیم مهربانو  بوفرمانده خ عنواِن بهو  زودلس یپدر

 .ندارم وقت نگوییم

صحبت  آنانبا و  مقدم جبهه مالقات در خطوطچند بار سربازانم را  در ماهمن حداقل 

 .منمودمیان را برطرف مشکالتشو  مکردمیش وهایشان گبه حرفو  مکردمی

 ردانگدر رده فرمانده و  بار باید نفراتش را ببیند چهارماه حداقل  در بوخ یک فرمانده تیپ

ه فرمانده دست. ز یک بار باید نفراتش را ببیندوهر ر هان ودر رده فرمانده گر و  بار هشتماهی 
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 آنهاالت به مشکو  رف بزندحو  صحبت کند آنها تکبا تکو  ز سه بار باید نفراتش را ببیندوهر ر 

 .یی نکنندتنهارسیدگی کند تا احساس مختلف های در زمینه

 دست داشته باشواش را دلیه فرماندهی این است که فرمانده باید رزمندهول اویکی از اص

 حمله ک پیکانو هستند که در ن آنان، فرینندآمیهستند که افتخار  آنانزیرا . باشد وعاشق او 

شان کشور دشان از وبا نثار جان خو  ندور می پیش هاآتشاع وزیر ان هدام آن درانو  به دشمن

 . ندکنمیدفاع 

و  امداده انجامز چهار تا عمل جراحی وخدا امر ه ب» :زی یک جراح پزشک به من گفتور 

ی یک شکم جراح وبا من این است که ت ودکتر فرق ت» :گفتم .«ندکنمیدیگر دست من کار 

فر ن پانزده هزارمن ولی  .یکشمیاز کار دست و  یکنمیسانت شکم را پاره  هپانزدو  یکنمی

 و باید دقت کنمولی  ،برممی ،باردمی آن زمین برو  اول که فقط آتش از هآدم را در یک اتاق عم

 «.هم باشم نبرد میدانز وپیر و  دنوشهید نشیا و  حو مجر  که نفراتمتالشم این باشد و  تمامی سعی

. دنکمیخیلی فرق و  با عملیات شما از آسمان تا زمین فاصله دارد امثال منو  نمفرق عمل 

ح من را خیلی و لیت شما این است که مجر ومسئولی  ؛است آنهالیت ما حفظ جان همه ومسئ

. یدنکمیتان تالش انالبته شما هم برای نجات بیمار و  اتش را ترمیم کنیجراحو  او مداسریع 

داد نگران حفظ جان تعو  است ترسنگینلیت یک فرمانده خیلی وئدم این است که مسومقص

ی بواند فرمانده خوبه عقیده من محال است که بت، اگر عاشق نباشد. است هاوزیادی از نیر 

 .درا مطرح نمای خودتبلیغ و  اهد با تظاهرواینکه بخ مگر ،باشد

و  عاشقو  مؤمنز سربا، خواهدمیتاکتیک و  جنگ مغز، جنگ تظاهر ندارد کهدرصورتی

 بردن میدانز وپیر  اندوتا یک یگان بت دکنمیرعایت مسائل زیادی را طلب و  خواهدمی متعهد

رت آن فرمانده با ودر این ص. دوز نشوپیر  ایفرماندهدر چنین شرایطی محال است که ، دوش

، عاشق و نمؤمسربازانی  البته در کنار، ردوآدست میه فقیت را بوم ترینبزرگ، وکمترین نیر 

 مَس . اردد مینقش بسیار مه فرمانده خود تجربه باالِی و  دانشو  تدبیر
ً
 و تجهیزات هم الزم لما

 .استفاده نمایندمدرنی هم و  بواز تجهیزات خ بایدو  ری استوضر 

اپیمای دشمن باالی واز ه زه تعداد زیادیویم که همه ر بودما شاهد  مختلفی هاتعملیا در

ه مانند ک بودسنگین  قدریبه آنهاحمالت . ندکردمی بمبارانه عملیات را منطقو  ندبودسرمان 

 آنها و را اعالم کردمیت وضع زی هم من به رادار تبریزور . یختندرمی هایگانی وبمب ر  ،مسلسل

ید تا الاقل چیزی بفرست» :گفتم «.یردگمی انجام هابمبارانی کامل شما بودبرای نا» :گفتند
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فتند گمی خود آنها «را بدهد؟ آنهااب وند جاوچی بفرستیم تا بت» :گفتند «.مقابله کنند اینهاا ب

اپیماهای زیادی باالی سر شما در حال وهو  رادار دیگر جا نداردو  صحنه رادار ما پر است

 واقع .عملیات هستند
ً
 . اشتدمینگه  هابمبارانزیر آن  که ما را بودیی وچه نیر  ا

 
 99۳۳، سالظهوری و جمعی از مسئولین و همرزمان ـ پیرانشهرسرهنگ 

 

 و از دین زمینو  اودشمن از ه یهاآتش ترینکه در زیر سهمگین این از افتخارات ما است

بینم م ببودمن منتظر و  ندکردمی وارد البته خسارتی هم به ما. مان دفاع کردیمکشور خاکو  آب

 انشهردر پیر هایی ضایعات ما خانهو  یدم تلفاتدمیضایعاتم چقدر است؟ و  تلفاتم چقدر شده

با  اماشاره کرده که قبالً  طور همانرا هم  هااین خانهو  سته ابودشبختانه زیاد نوخو  هبود

 ماانجرا خیلی سریع ری وضر و  های الزمکار و  اشتیمدمیدمان سرپا نگه وخ ،ابداعیهای شور 

ایی واگر برتری ه مثالً ، یمبودخته وآمو  جنگ تجربه کرده ما خیلی چیزها را در. ادیمدمی

ژی ولوئاید، یوایمان قو  با ارادهدیدیم که  عمالً و  ؟یم یا نهوز شوپیر  میتوانمینداشته باشیم 

م نقاط یتوانمیخیلی راحت ، یمبودرایی نامگذاری کرده وژی عاشولوژی را ایدئولوکه ایدئ، یوق

که  بودآمده اپیما وه قدرآندم دیدیم که ودمان را از بین ببریم که بارها ما به چشم خوضعف خ

و  ندتوانمیستند ببینند خوامیو  ندایستادمیسرپا و  تندگرفنمیدیگر سنگر هم  سربازان

 ا نه؟ی، ساقط کنندو  رد اصابت قرار دهندورا م اپیماهای دشمنوه ،بار یا مسلسلقادرند با تیر

ید همه با، یا تخریب شدو  منهدم بمبارانای بر اثر م اگر آشپزخانهبودر داده ودستآن زمان 

فرمانده  من، ستندخوامیدر خط مقدم غذا  هاواحد زیرا ؛بسازند دوبارهآن را و  کمک کنند

، یمفتر گمی شرایطی که قرار هر لذا در. مکردمیها هم کمک نه کار واینگ درولی  ،مبودلشکر 
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از پای و  ادنددمیبقیه نفرات با تالشی مضاعف جنگ را ادامه ، ادیمدمیحتی تلفات باالیی هم 

 .کنند بودمدند تا دشمن را ناآمیه نوبه ستو  ندایستادمین

و  بینممیسیما و  از طریق اخبار صداولی  ،ها نیستمودر حال حاضر من در بطن نیر 

الزم است این . ایی شده استوی پدافند هوبی ر وخگذاری بسیار م که سرمایهونشمی

ت مان را در دسکشورما باید آسمان . رت گیردوص کشوردر آینده برای فضای  هاگذاریسرمایه

 وبه جل و ی زمین خیلی راحت عمل کنندوهای زمینی در ر ومطمئن باشیم تا نیر و  داشته باشیم

ل واین یکی از اص ،عمل کنیم ترراحتدر زمین  ما باید این آسمان را از دشمن بگیریم تا. ندوبر 

 انجاممان را یتمأمورچند ص ضعف داشتیم هرواین خص ما در متأسفانهکه  بودلیه ما وا

 .ادیمدمیهم اما تلفات ، ادیمدمی

که  ودبارد در آن شده وم میتما بینیپیش ،بودن ارتش ما یک ارتش سیستماتیک والبته چ

ه ب ایفرماندهچنانچه و  دهوائل جنگ را برای فرماندهان مشخص نمها مسبینیپیش اینگونه

ه ب و در سازمان رشد کردهو  مشاغل مختلف خدمت کرده درو  ر سیستمی تعیین شده باشدوط

ار راحت عملیاتی برایش بسیتحلیل مسائل جاری و  تجزیهو  درک، یافته باشد ارتقا ر منطقیوط

رزمی یگانش کاسته  از تلفات همچنین،، رددگمی انیو ر آسیب و  کمتر دچار ترسو  بوداهد وخ

 .اهند دیدوانی کمتری خو نفرات تحت امرش نیز آسیب ر ، دوشمی

ما  ،ص تلفاتودر خص مثالً . هددمی انجامارد را وم میتما بینیپیش ایفرماندهزیرا چنین 

 .ع تلفات داریمو سه ن جنگ در

 )اداری( لفات عادیت: ج، تلفات غیر رزمی: ب، تلفات رزمی: الف

ات صی تلفوخصهبرای یک عملیات ب مثالً . ق در جنگ ضرایبی دارندوف از تلفاتهرکدام 

 و معم. است ترپایینیا و  یابدمی تلفات کاهش هاتبعضی عملیا درو  دور میرزمی باال 
ً
در  ال

 ، اضع مستحکم دشمن تلفات رزمی باالستوتک به مو  ایهای جبههتک
ً
برای  خصوصا

های در تکو  ی زرهی باالستهایگانتلفات رزمی  ،های زرهیدر تک .ی پیادههاگانی

 و معم ایاحاطه
ً
ضرایب خاص  هاتاین عملیا هر کدام از. است ی کمترانسانی وتلفات نیر  ال

فرماندهان و  ندوشمیحاسبه م میی رزهااز عملیاتقبل ، برآوردها که دررا دارند  خود

هند تا د انجامالزم را های بینیپیشدر حین عملیات  خودیگزینی تلفات ست برای جابایمی

 .دواجه نشومشکل مو  دوعملیات با رک
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 و معم
ً
ها برای این کار یک سیستم جایگزینی در نظر گرفته شده است که در لشکر  ال

هم بر مبنای تلفاتی که  پیاده ارومیه ۳۴لشکرما در . هددمی انجامجایگزینی را در رزم 

گاه زشور آموبه همین منظ. یمبودده ورا نم آنهاجایگزینی  بینیپیش، ادیمدمیاحتمالش را 

ک عملیاتی ی. کنیم تأمینا ر  میانیم خیلی سریع تلفات رزوم تا بتبودهبانی تشکیل داده وگر 

ست بایمیبعد از عملیات  هایگانبرای تجدید سازمان ، دهیم انجامستیم خوامیهم که 

تی را لشکر چنین عملیا ایدگفتهشما که » :فتیمگمی ی زمینیوبه نیر . یمکردمی ریزیطرح

سرباز برای ما آماده نگه و  داردرجه، افسر قدرآنبرای بعد از عملیات باید تعداد ، داجرا کن

ست تجدید بایمیعملیات ر وما برای حفظ د «.اهیم دادوزیرا ما این مقدار تلفات را خ ؛دداری

. میکردمیشدگان در رزم جایگزین یا گمو  شهیدو  حو نفرات مجر  جایبهو  یمکردمیسازمان 

دمان وبرای خ را هابینیپیششبختانه ما در سطح لشکر این وکه خ دشمی هابینیپیشباید این 

 .ی زمینی متکی باشیمویم کمتر به نیر کردمیسعی و  یمبودکرده 

 رپایوقات از افسران ویم که گاهی ابودده وتربیت نمو  زشوری آمورا ط وظیفه سرانما اف

 اآنهبه و  یمبودمختلف دیده ی هاتعملیا آن را درهای نهوند که نمکردمیان هم بهتر عمل وج

 واید اب ،دجنگمیو  یستدامیزیرا اعتقاد داشتم کسی که  ؛مبوداعطا کرده  یقیوهم درجه تش

د هم بای. هددمیجسارت و  حو این فرمانده است که با ابتکاراتش به یگانش ر . ددرجه بگیر 

 .هم تنبیه، یق کندونفراتش را تش

ر این د ،گیری نمایمو م کار را به کاردان بسپارم تا از تلفات رزمی جلکردمیهمیشه سعی  

ک ی، مدندآیمل وز اوزشی که ر وسربازهای آم. دمشمیستاد نو  مسیر هم زیاد متکی به ارکان

، ادمدمی انجامکه ای سط مصاحبهوحی توچه از نظر ر و  نظر ظاهریبازدید عمیق چه از 

و  میاز نظر جس آنهاذاشتم تا ببینم گمی وقت ساعت برای این کار تا شش پنجمدت . مکردمی

 .مکردمیرا شناسایی  آنهاتک تک . حی تا چه اندازه آمادگی خطرپذیری را دارندور 

انی چه کس... و لیسانس، ق دیپلموف، دیپلم، مکردمیرا طبقه بندی  آنهای هم علماز نظر  

 هام که هر کدام از این طیفکردمیچند طیف درست . هستنداد وسبیو  ترپایینو  دیپلم ردی

 .ندبودبرای یک قسمت مناسب 

و  لشکر یگزینیه فرمانده جانه ب، مبوددم وم که متکی به خکنمیتکرار  برای این کار دوباره

من رئیس . ودبکه جایگزینی یک قسمت از یگان پشتیبانی لشکر ، نه فرمانده پشتیبانی لشکر

تقسیم بندی و  بردم تا اسامی نفراتدم میودانی لشکر را همراه خورئیس آجو  لشکر 9رکن
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 کسپس ی. درج نمایند خصوصبههای مشخصات کامل نفرات را در فرمو  یسندورا بن هاطیف

 واقع کدامتان» :گفتممی و مکردمیسخنرانی 
ً
  اید؟طلبانه برای جنگیدن آمدهودا ا

. دوست دارد شهید بشویکی د، دوز بشوست دارد پیر ویکی د، حالت دارد وجنگیدن هم د 

، ندوشست دارند شهید بویی که دآنها، بایستند این طرف، ندوز بشوست دارند پیر ویی که دآنها

 .«طرفبایستند آن 

. دشمیصد راحت خیالم صد در  وقت آن، دشمیتقسیم بندی مشخص ، هایمعد از صحبتب

 واگذار رواند را به یگان تکوشهید بشو  ند بجنگندوند که بر بودحی آماده وزیرا کسانی که از نظر ر 

های واحد ند را بهوز شوپیر و  ند بجنگندوست داشتند بر ویی هم که دآنها. مکردمی

آلی ایدهو  بوخشرایط در  میجسو  حیوکسانی هم که از نظر ر . ادمدمیختصاص ا میرز

 .انند در آنجا خدمت نمایندوادیم تا بتدمییی اختصاص هایگانند را به بودن

آنان را ، مشخص نکردن صفات افرادو  جسمیو  حیوامل ر وبه ع توجهن واگر فرماندهی بد

  ،در جنگ بگمار یا مشاغل حساس دو  هوفرمانده دسته یا گر  عنواِن به
ً
ب ابتدا فرد آسی مطمئنا

 ا دران را بهایمیگان شبختانه ماوخ. اهد دیدوخ تریجدیسپس یگانش آسیب . بیندمی جدی

که  یمکردمیسازماندهی  ایگونهجسمی نفرات به و  انیو ر ، حیوامل مختلف ر ونظر گرفتن ع

تا  ششحتی ، ندایستادمیی عالقه خاصو  حیهوشرایط با ر  تریننفرات در خط مقدم در سخت

 که برای بودبارها شده . ندکردمیمت وسهمگین دشمن مقاو  سنگینی هاآتشماه زیر  هفت

یض وعرا ت آنهاستم خوامیو  از این عزیزان سپاسگزاری کردهو  مبودط مقدم رفته وبازدید به خط

 عده زیادی، یدستراحت کنا میک خواهممی ،ماه زیر آتش هستید شششما  گفتممی و کنم

 شرایط دشمنو  آیدیم دشمن از کجا میدانمیما و ایم فتند ما به اینجا عادت کردهگمی آنهااز 

کت را به هال  آنهاتا به حال تعداد زیادی از و  نه با دشمن بجنگیمویم چگدانمیما  ،نه استوچگ

است به علت عدم ممکن ، دوجایگزین شو  ما بیاید جایبهی جدیدی واگر نیر ، ایمرسانده

 مخواهینمیما و  خواهدمیاین همان چیزی است که دشمن و  آشنایی به منطقه تلفات بدهد

 .دودشمن با رفتن ما شاد ش

 واقع
ً
من چیزی نداشتم . مکردمیشان افتخار وجود بهو  کردمیحیه سربازان مرا متحیر ور  ا

، کرلشدانی وحیه آجور ل وم مسئبودر داده ودست، اران را جبران کنموزحمات آن بزرگ انموکه بت

قدردانی از خدمت و  تشکرو  یرند که ضمن تقدبودتهیه کرده  مناز طرِف را ای تقدیر نامه

 را امضاآن . جسارت شما قابل تحسین است، بودشته شده ودر آن ن، ه جنگدر جبه سربازان
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ی ومعنو  حیوز نظر ر این تقدیر نامه ا. یمکردمیبه نفرات در همان جبهه اعطا و  مکردمی

 .بودبرایشان بسیار مهم 

ز تقدیر نامه شما را ویند ما هنوگمی ،عدادی از آن عزیزان تماس دارممن درحال حاضر با ت

 شتربی انهخوشبختکه  بودبسیار حساس  هااین کار. برایمان خیلی مهم استو  نگه داشته

شرایط  تریندر سخت بوددل آمده سرباز با جان . ردندکمیل را رعایت وفرماندهان این اص

د کنمیجبهه خدمت  در عقبید کسی که دمیو  دادمی انجامدش را وخ یتمأمورو  یدجنگمی

 .داداش را از دست میحیهور ، یستن آنهاتی بین وهیچ تفا

ت اهمی. افسران قائل باشمو  اندار درجه، را از بین سربازان هاتوم این تفاکردمیمن سعی 

 و اهد جنگیدونش خوکه سرباز تا آخرین قطره خ بوداهد واش این خرزمندگان نتیجهدادن به 

ا سنگرش ر ، هم دشمن به نزدیک سنگرش رسید اگرو  د سنگرش را حفظ کندکنمیسعی 

شمن های سنگین دکفداکاری را در پاتو  من این ایثار. د تا به دست دشمن نیفتدکنمیمنهدم 

 .ندبودایستاده  هاآتشبارترین نه زیر مرگوه سربازان چگام کدیده. امدر جنگ دیده

قبلی با  گرداننفرات ولی  ؛نفر رسید 9۴۳که به  بودنفر  هشتصدما  گرداناستعداد یک 

. نیست ر کردنیویدند که باجنگمیای حیهوند با چنان ر بودبه تلفات سنگینی که داده  توجه

 .به سرباز است اهمیت دادنو  بوخاین نتیجه همان سازماندهی 

ری وز جمهوند هنبودای عده .دم حداکثر استفاده را بکنموخم از تمام کردمیمن سعی 

. ودبحیه نفرات متزلزل ور و  بودارتش حاکم ن بی هم دروشرایط خ، ندبودا درک نکرده ر  میاسال

)ع( حضرت امام حسین، گفتممی من به نفراتم. ما در چنین شرایطی فرمانده شدیم

در خاک اند آمده هاعراقی، ما مرد هستیم. مرد باشآزاد ، اگر دین نداری: انددهوفرم

ه هر م بکردمیسعی . ن برانیمومان بیر کشوررا از خاک  آنهاما این است که  وظیفه ،مانکشور

 آنها پرستی را دروطن حس، دفاعو  حیه مبارزهور ، حیه نفرات را تهییج کنموترتیبی که شده ر 

اج ارتش اخر  تم تا ازگذاشنمیرا کنار  آنهاو  ردمکنمینفرات را طرد  گاههیچ. مکردمیت یوتق

ر این دو  م دفاع کنندوبو  این مرزاز حریم و  شان خدمت کنندکشور به ادم تا دمیفرصت . کنند

 انام که تعدادششهید داده در یگانم... و زرتشتی ،سربازان مسیحی از .راه به شهادت برسند

همه باید در امر مهم ، ردکنمیفرق  کشوربرای دفاع از  ،مکردمیصحبت  آنهابا . بودزیاد  مه



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   238

 

 یایرانهمه ... و رکتُ ، عرب، ردکُ ، زرتشتی، کلیمی، ارمنی. ندکردمیشرکت  کشوردفاع از 

 4.مان دفاع کنیمکشورهستیم باید از خاک 

 سپاه پاسداران اینکهبرای  بود نسپاه پاسدارابرادران ما نظامیان خیلی باالتر از  هنر

 دنبوداز هر قشری که و  مذهبو  با هر دین وظیفه سربازان اما .بردهای مخلص را میبسیجی

ستیم حداکثر استفاده را از توانمیکه  بوداین هنر ما فرماندهان ارتش . دندشمیارتش  وارد

 آن. دندشمیشهید هم و  ندکردمیدشان عمل وخ ظایفو به آنانتا مرز شهادت و  بکنیم آنها

 در کنار خودی ارتش با برادران سرباز مسلمان هایگانغیره در و  زرتشتی، سرباز مسیحی

و  دندگیجنمیو  ندایستادمیاختالفی در برابر دشمن  گونههیچن ودر یک سنگر بدو  یکدیگر

 .مشکلی نداشتند گاههیچ

 پرستی دروطن دینی با حسی هاتان اقلیوعن ازانی که بااز رشادت سرب خواهممی

 .جانشان را تقدیم کردند یادی کرده باشمو  زحمت کشیدندو  ی رزمی تالش کردندهایگان

چی ربارین سرباز تیا، قاسیانوسربازی داشتیم به نام ب، بودشده  هما محاصر ی هاپایگاهیکی از 

البته  .نفر از مهاجمان را کشته است هشتقاسیان وب سرباز، فتندگمی همه در آن پایگاه، بود

از یک درجه به سربو  یق کردمورا تش وا من. ندبودنفر را هم دیگر سربازان یگان کشته  هشت

 واقع زیرا در آن پایگاه ؛قاسیان دادموب
ً
و  ودبمردانه هم جنگیده و  بودبا رشادت تمام ایستاده  ا

 .بیفتد ضد انقالب ربه دست عناص پایگاه بوداجازه نداده 

ی چه چیز. یاد ندارمه من نام همه سربازان را ب متأسفانهزیاد داشتیم که  هاتاز این رشاد 

 با صفا یکدیگر در کنار اینگونه آنهاتا  بود؟ چه چیزی باعث شده بودباعث چنین اتحادی شده 

 رمآنان در این ااین است که نقش فرماندهان  یر ازبرابر دشمن بجنگند؟ آیا غ صمیمت درو 

 ،انزب ،رد دینوم اختالفی در ترینکوچکادیم دمیاجازه ن گاههیچه است؟ ما بودحیاتی  ،مهم

 .یمکردمیمسائل را خفه  چنین در نطفهو  دوبین نفرات ایجاد ش. ..و فرهنگ ،میتوق

ا مکه خدا از  بودسعی ما این . کی ناراضی استو  یم که کی راضیبودما به دنبال این ن

همین  ،زهاوآن ر  ،خدای من بندگان. بنده خدا نیز باید راضی باشدالبته ، د باشدوخشنو  راضی

نی او شناخت ر و  حیواز نظر ر  املی که گفتموند که من با عبودافسران و  اندار درجهو  سربازان

. مکردمیدش صحبت وبا زبان خکسی با هر  عاطفی بعد هم از نظرو  شان داشتمی همهوکه ر 

                                                                 
 باشد.نفر می ۱۴ . تعداد شهدای نظامی و غیر نظامی ارامنه در جنگ تحمیلی 4
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 ،اند بپرسیداز کسانی که با من خدمت کرده اگرولی  ،مبودب همه والقلبویم محبوگمین

 . یند خدا پدرش را بیامرزدوگمی

 ، دوهان بشوفرمانده گر  خواهدمییند کسی که وگمی
ً
 ای کردهباید فرمانده دسته حتما

 واهدخمید کسی ینوگمی چرا .هانود فرمانده گر وبعد بشو  هانی کرده باشدون گر ومعا ،باشد

 ، دوبش گردانفرمانده 
ً
، ه باشدشد گردانافسر عملیات ، هانی کرده باشدوباید فرمانده گر  حتما

ندهی فرماو  لشکرو  این سیستم تا فرماندهی تیپ .گرداند فرمانده وبعد بشو  گردانن ومعا

 .دکنمیی زمینی هم صدق وفرماندهی نیر و  هاقرارگاه

 ،آمدبه کارمان نمی رزم میداندر  سوآن در  زیادی از درصد دیم کهنخوامیرا هایی ما درس 

 اهیدوشما اگر بخ. ندبوددیم که بسیار مفید خوانمیی را انکاوو ر و  انشناسیو ر های درسولی 

 ح آن بچه بیابید تا آن بچه در شماو ر و  دتان را در قالب آن بچهورا تربیت کنید باید خ یک بچه

زیباتر چهار و  ترقشنگشما باید از آن ، دور میپا راه و  چهار دست یعنی اگر بچه. دوجذب ش

 .دور یمپا راه و  ئید یک کسی مثل شما داره چهار دستوید تا به این بچه بگوپا راه بر و  دست

م ور میمن  وقتی است که اینچنیندش هم ورد فرماندهی با زیردستان خوش برخودر ر 

نه یک  دم را ببینموباید در قالب یک دسته پیاده خ، بههد یک دسته پیاده در خط مقدم جبازدی

ه فرمانده بلک. نه فرمانده تیپ ،نه فرمانده قرارگاه، ی زمینیونیر  ینه فرمانده، فرمانده لشکر

 واقع یعنی بایستی من. دسته
ً
ک دسته نقاط ضعف یو  عمل کرده باشم با یک دسته پیاده قبالً  ا

 وارد دبعد برای بازدیو  هدایت یک دسته پیاده را بدانم. بدانم تش را همونقاط قو  پیاده را بدانم

ته پیاده ن آن دسوچ. نه از دریچه یک فرمانده لشکری که دید بسیار باالیی دارد. موآن دسته بش

من که نباید بیایم . دکنمید فکر ولیت محدوهمان مسئو  دیتوفقط در قالب همان محد

 ای که بسیارپس باید در قالب یک فرمانده دسته. اده کنملیت یک لشکر را در این دسته پیومسئ

 .هدایتش کنمو  موبش وارد از آن فرمانده دسته است بهتر

را  متریمیلی۳۴ اندازخمپارهضع واین م وت پرسیدم که اگران میدار درجهو  سربازان از

 فتمر می قتو من هر «.فرزندم» :گفتم؟ به همه نفرات هم میبودبهتر ن، رفتیگمی اینجا

ن گرفتاریت چیست؟ وبابا ج» :گفتممی هاهمه سرباز به ، ای برای بازدیدهط مقدم جبهوخط

تفنگت را » :گفتممی بعد «.؟ تفنگت را باز کن ببینمدکنمیب کار وکارت چیست؟ تفنگت خ

گ آن سن» گفتممی و ادمدمینشان  وسنگی را به ا «.ی برایم بکن تا ببینمور ک نشانهیو  ببند

 «نملین تیر بزنیش؟ بزن ببیوی با اتوانمی ،متری یا چند صد متری دشمن است صددر فاصله 
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 عنواِن بهقع ود دشمن را بزند یا خیر؟ در آن متوانمییدم که آن سرباز دمی قع عمالً وآن م

اعث ضعف آن سرباز ب، اندازی کندنه باید تیر وادم که چگدمیزش وفرمانده دسته به آن سرباز آم

یک شبی حمله  خواهدمیو  زیرا دشمن در بغل دست است ؛دشمین فرمانده لشکر م میناکا

آنجا . ردوباید تیرش به هدف بخ. لین شلیک را به دشمن بکندواین سرباز است که باید ا، کند

انم به نفرات دسته در همان بازدید وم تا بتوشمییک فرمانده دسته ممتاز ظاهر  عنواِن به

بلکه  .هستم ونیر  یحاال من فرمانده لشکر هستم یا فرمانده اینکهزیادی بدهم نه ی هاآموزش

و  یدوگهایش را بکاستی ،اند مانند یک فرمانده دسته ممتاز آن دسته را آرایش بدهدوباید بت وا

 .اهند کردوعمل هم خو  ندکنمیاعتماد  خوداست که به فرمانده لشکر  وقت آنو  همه ببینند

در و  دوزشی را متذکر شونکات آم، را بررسی کردیت وضع ،داخل سنگر سرباز باید رفت در

رمانده ف د که فرمانده لشکر قبالً وشمیرتی مسیر واین در صو  را برطرف کرد نقایصهمان محل 

مانی بارها من ز. باشدبه مشکالت یک دسته پیاده آگاهی داشته  کامالً و  ای کرده باشددسته

سرم پ ،گفتممی و ط مقدموسربازان در سنگرهای خط رفتم در کنار میم بودکه فرمانده لشکر 

 ...و ؟ مشکلی ندارینامه برایت آمده است

 رتی است که آن فرماندهواین هم در صو  یک فرمانده در هر حال باید به فکر نفراتش باشد

رم گو  دسر و  ی مختلف گذراندههایگانسالیان زیادی را در ، تجربه فرماندهی داشته باشد

 ولیت به اومسئ. شرایط باشد تریناند به فکر سربازانش در سختوزگار را چشیده باشد تا بتور 

ای بر و  دوشمیاج وسی موهمانند اقیان، راحتی پرسه بزنداب در چشمانش بهوهد خدمیاجازه ن

 ،اهداریشب زنده، رزمیهای نگهبانی، هان سختیآ میتما ون اود چکنمیسربازانش تالش 

که  آگاه استو  ده استوتجربه نم ارد دیگر را قبالً وبسیاری مو  هازیوپیر ، هاشکست، هاکمین

 .اهد ماندورت ناکام خوشیار باشد در غیر این صوباید ه

 و ای بسیار سردی منطقه را فرا گرفتهوه، مبودزمانی که فرمانده لشکر  ،یک شب زمستانی

ل پاسداری از میهن ودر سرمای زیر صفر درجه مشغ هایگانرات نفو  بودشانده ورا پ هاهوبرف ک

و  قرار نداشتمو  آرامو  مبودط جبهه وهایم در خطوآن شب مرتب در فکر نیر . ندبوداسالمی 

 لوالنه منطق وبر  وقت لوفردا صبح ا و وبلند ش، اب دیدم یکی به من گفتودر خ. مبودنگرانشان 

: ۴۴ ساعت .اب بیدار شدمواز خ. شاهد است سرهنگ نیکفردجناب ع را و ضوم این. را بازدید کن

و  هامتر برف در جاده چهارکه در حال حاضر  لوالن ،خدایا ،گفتم با خود .بود شبنیمه ،۴9

رای آن تیپ ب کو ند بالگرد شنوفر  ویم با دبودانسته وهفته ما ت دوظرف . ابیده استوارتفاعاتش خ
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سیار آن یگان را که شرایط بو  یایدبکه دشمن  بودهای من همان یگان یکی از نگرانی. قه ببریموآذ

جا مستقر شده در آنو  ندبودمتر در داخل خاک عراق رفته وچهل کیل. ر بزندود سختی داشت

ر از قبل بیشتو  م را فرا گرفتوجود مامینگرانی ت، بودخالی  پشت آن یگان کامالً و  اطرافو  ندبود

 ،موه باید بر تکلیف است ک» :گفتم. مورسید که باالخره تصمیم گرفتم بر  خودج و به ا امنگرانی .شد

 و زرولدوب، دروهرچه ل. باش دادممهندسی لشکر را آماده گردان «.امابی که دیدهوبه خ توجهبا 

صبح حرکت  ،۴۴:۴۴ساعت و  تانک برها بار زدیمی ور و  بیل مکانیکی داشتیم را آماده کردیم

. بیور برفو  کردن پاکسازیع کردیم به و شر و  رسیدیم یهشنوصبح باالی ا ،۴۱:9۴ساعت. کردیم

مشقت ساعت و  با هزار سختی. بود بسیار سردا هم وه ،مبودب شده ور برفو  دم راهداروز خوآن ر 

 فتگو  فرمانده تیپ با دیدن ما متعجب شد، فرمانده تیپ ربه مق دمان را رساندیموخ ،۳9:۴۴

البته  .ریم راه را برایتان باز کنیموما مجب، ب شما گرفتاریدواید؟ گفتم خچرا آمده ،استچه خبر 

 .ندبودرده ون برای تیپ تدارکات آودستگاه کامی بیستپشت سرمان هم تعداد 

ی را ردانگهمان . ضع استوکه در فالن م انگردیم فالن وما باید بر » :به فرمانده تیپ گفتم

 :گفتم «.ضع را داردوبدترین م گرداناین » :فرمانده تیپ گفت «.مبوداب دیده وکه در خ

یم وبر  خواهیممیحاال  «.نزد شما امآمدهکه من  بود وما هم تیپ تهای بدترین جای تیپ»

که  طورمینه» :گفتم. ..و برف که این همه بودحشتش گرفته و .را ببینیم وت گردان ترینسخت

و  یمودبصبح راه افتاده و  ما یک شب «.نگران نباش، سیمر میهم  گردانبه آن  ،به شما رسیدم

ساعت به ما  ود یکی دوشمی، فتندگمی و ندبودمهندسی همه خسته شده  گردانهای بچه

ما ش، من چرت زدماگر . در حین حرکت هرازگاهی چرتی بزنید ،نه» :گفتم ؟استراحت بدهید

 «.برسیم گردانضع آن وباید تا شب به م. یمکنمیاستراحت  بعد شب. هم چرت بزنید
با دیدن ما خیلی  گردانفرمانده . رسیدیم گرداناضع آن وباالخره با هزار مشقت به م

ولی  ؛ه استوک فالن کو آن دسته ن» :گفت «؟ات کجاستفالن دسته» :گفتم، شحال شدوخ
پیش نفرات آن یم واینجا تا بر ایم ما آمده» :گفتم «.ل هم نداشته استوز اوز ر او  جاده ندارد

 .صبح راه افتادیم ،۴۴:۴۴باالخره ساعت  «.دواجازه دهید صبح ش. دوشمین» :گفت «.دسته
ن شوافکن را ر ر وافکن برای چی داریم؟ نر وپس ن گفتم. ز تاریک استوا هنوه» :همه گفتند

 ی لجور ، بودمهندس پشت سر من گفته  گرداند فرمانده ور مین یادم «.یمور میو  کنیممی
 :به نفرات گفتم. اهد کردویمان نخیخ نزنیم رهاو  ردومان را در نیاتا پدر همه، فالنی در آمده

. بودصبح  ،۴۱:9۴ضع آن دسته که ساعت ورسیدیم به م «.اینجا برای من خیلی مهم است»
 .بودالنس و آن دسته یک دسته آمب
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یک سرباز  که ناگهان دیدم بودبرف هم همه جا را گرفته و  بودع کرده و آفتاب طل تازه

 . ه زده استچمباتم
ً
تم رف. النسو بغل یک آمب، مبوداب دیده وعین همان چیزی که در خ دقیقا

با  خواهممیبگذارید من . کس پیش ما نیایدهیچ» :گفتم. ستند بیایندخوامیهمه ، یشوپهل

تری م دهید وشما هم بر » :ند گفتمبودر من ورت دوسه نفر هم اسک ود .«این سرباز صحبت کنم

 شورا در آغ ونزدیک آن سرباز شدم ا وقتی «.کس را هم اجازه ندهید نزدیک ما بیایندهیچو  ما

 «؟یکنیمعزیزم چرا گریه » :گفتم، ناگهان زد زیر گریه «؟عزیزم چیه» :گفتمو  سیدموبو  گرفتم

را  اشنامه «.وهر کاری داری بگ. فرستاده است ومن را خدا برای ت، وری بگدا هر کاری» :گفتم

هم وت، شته شدهودیدم در نامه ن، بودنامه همسرش  «.برایم نامه آمده است» :داد دستم گفت

ی یک ودارم ت االنمن ، خانه با هم آشنا شدیمدر یتیم وما هر د، من هم یتیمو  یبودیتیم 

ار هم دیگر نگذدمیرا به خدا قسم  وت ،آمده به دنیاهم مان بچه، مکنمی شوییرختخانه مسافر

 :گفتم، منقلب شدمو  اندن نامه اشک از چشمانم جاری شدوبا خ. دواین بچه هم یتیم ش

 این سرباز چه کاره» :ش گفتمگردانجا به فرمانده  همان «؟خدایا چه عظمتی داری، اکبرالله»

جایگزین این سرباز را و  مور می» :گفتم «(پزشکیار) .تدهنده اسکمک» :گفت «؟است

 زور . میهوز آمدیم ار وهمان ر و  ردموآ خودسرباز را با  «.برمدم میواین سرباز را با خو  فرستممی

 دور ببعد از خدمت  هاعصر وسفارش کردم که او  را فرستادم به نمایندگی لشکر در تهران وبعد ا

 .ابدونخ پادگانهم در  هابشو  صبح بیاید سر خدمتو 

جان نفرات تیپ در آن منطقه و  ند هم به همه ما لطف کندواین عمل من باعث شد که خدا

 عراق هم حمالتو  دوط مقدم باز شوزیرا همین کار باعث شد که ما راهمان به خط ،را نجات دهد

 .بستیم داشت رنبُ هلیپشت ما را هم با عملیات  ،تیپ کردی هایگانهای سنگینی به پاتکو 

 اقعو . را عقب بکشد آنهاو  د به کمک تیپول کردم تا بر ورا مسئ سرهنگ نیکفرد جناب 
ً
اگر  ا

  من قبالً  هرچند. بودکل تیپ از دست رفته ، دشمیآن راه باز ن
ً
ه ما را م کبودگزارش کرده  کتبا

 مبودرده ودالیل کافی هم آو  یک کار بسیار غلطی است ،اینو  ایدگاه دشمن فرستادهبه کشتار 

 . مبودشته وای از آن منطقه عملیات نصفحهچهل  یک تحلیلو  مبودثابت کرده و 

 تیپ را در مهابادو  ردهوبا زحمات بسیار زیادی تیپ را به عقب آ سرهنگ نیکفردجناب 

و  زحمات زیادی را متحمل شدند عمرانحاجهای نفرات همین تیپ در پاتک. مستقر کردیم

 .ز ایستادگی کردندور  چهلمردانه در برابر دشمن مدت 
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 صورِت بهکس بسیاری دارد که هیچهای رمزو  راز ،ای در شرایط جنگعدهبر فرماندهی کردن 

با  و ی مختلفهایگانمگر اینکه با خدمت در  ،ها آگاهی یابدراز و  لود به آن اصتوانمیرزاد نماد

 عنواِن به وبه ا توانمیدر چنین شرایطی . دوانمند شوت ایفرماندهر تبدیل به وکسب تجربه به مر 

رت نفرات وص سپرد در غیر این وند را به اوخداو  مردمی هاتامانو  دویک فرمانده اعتماد نم

 و  ناپذیری را متحمل شدهلطمات جبرانو  ماتصد
ً
 ررمتض هادقتیمردم از این بیو  کشور نهایتا

 .بوداهد وناپذیر خای که جبرانفاجعه. آفرین باشدند که گاهی ممکن است فاجعهوشمی

 ی لشکرهایگاناده سربازان با سربازان ومالقات خان نحوه

 نسبت به هاادهوکه خان بودجنگ یکی از مشکالت فرماندهان این ی هاسالل وط در 

انش نگر و  به سنی رساندهو  ای را بزرگ کردهحال بچهبه هر. ندبودنگران فرزندان سربازشان 

گاهی  هاادهوبه هرحال خانولی  ؛درست است که شهادت برای ما فیض عظیم است. ندبود

 و ه لشکر مراجعهکه پدری یا برادری ب بودفتاده اتفاق هم ا. دندشمیحی ومشکالت ر  دچار

ی راض آنهایم که کردمیست کاری بایمیلذا ، ندبودیا فرزندانشان شده و  نگران عزیزشان

 و مدندآمی هان خیلیوچ، ادامه دهد خودبه خدمت و  آن سرباز همچنان بماندو  برگردند

 «.نیدک انتقالدیگری  جایبهاین سرباز ما را » :فتندگمی

 د پانزدهشایو  داشتم روبیشتر در منطقه عملیاتی حضو  مبود میهوار  پادگان خیلی کم درمن 

 .فتمر می، بوداداری که در لشکرها مانده های میه برای رسیدگی به نامهوبار به ار ز یکور 

اری از کارها در بسی «.را به خدا یک سری هم به ما بزن وت» :فتندگمی پادگاندر  هاخیلی

 نامهو  ندهونکن پر وصد ز د وحددریدیم دمی، فتمر میمیه وار  پادگانبه  وقتی ،بودمانده  پادگان

 ر جنگوهدف ما هم رسیدگی به امو  بودن جنگ وچ. رسیدگی کنم آنهادارد که باید به وجود 

گی رسید  م به مسائل داخلیکردمیکمتر فرصت و  بودف وات به جنگ معطجهتو میتماو  بود

ا مردم م که ببودده ونم تأکیدو  سپرده پادگاندژبان لشکر در و  به فرماندهان خدماتولی  ؛کنم

 .با مالیمت رفتار کنند

جا از که در آن، با سربازان هاادهوص اتاق مالقات خانومخص، یمبودیک اتاق درست کرده 

 نانآنچامکانات تلفن هم  زمانآن . ندکردمیند پذیرایی نمودمیاده سربازانی که مراجعه وخان

 و مادران از فرزندانشان معمو  پدرانو  اش تلفن کنداند به خانهوتا کسی بت بودن
ً
 ندبود اطالعبی ال

 .هایشان در تماس باشندادهوستند با خانتوانمیسط نامه وت رزمندگاندیگر و  سربازانو 
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ل ومشغ عمرانحاج طقهدر مندند که پسرشان شمی توجهم وقتی هاادهوبعضی از خان

یا و  بارانلهوگل پادگانکه  بودزی وهم کمتر ر  در پیرانشهرو  مدند پیرانشهرآمی، خدمت است

ن با دیدن چنی هاادهوخان. دشمن قرار داشت بمبارانو  لهومرتب زیر گل پادگان. دونش بمباران

  هاییصحنه
ً
اری ومتو  ایی برای حفظ جانشان متفرقوهی هابمباران در هنگام خصوصا

  ،دند با من تماس بگیرندشمیفق ویی هم که مآنها. اندممیکسی در منطقه نو  دندشمی
ً
 اکثرا

ر سط دیگران با من ارتباط بویا تو  عی با من آشنایی داشتندویا به نو  ندبودیش من وخو  موق

 .ضای کمک از من را داشتند تا سربازی را منتقل نمایمتقاو  ندکردمیقرار 

، نیدشهیدش ک خواهیدمیاگر سفارش دارید که ، به من سفارش نکنید» :گفتممی آنهابه  

 ترینا از فرمانده لشکر گرفته تا پایینم میزیرا تما ؛من هم خادم شما هستم «.ییدوبه من بگ

، افسراست ،رد که این رزمندهکنمیرقی هم فو  ر داشتیموخط مقدم حض درو  سنگر در رده

مان در منطقه عملیاتی کشورهای حفظ مرزو  همه ما برای حراست، یا سربازو  است داردرجه

 .ر داشتیموحض

 سیکخطر هر لحظه برای هر و  بودیکسان ، ندبودطیفی که  هر برای همه رزمندگان درشرایط 

حیه شدیدی را ویک تخریب ر ، بازی کنمپارتیستم خدای ناکرده خوامیمن  اگر. داشتوجود 

 .مبودفرماندهی نفرات تحت امرم نو  خطیرم یتمأموردیگر قادر به ادامه و  ادمدمی انجام

 در نظر من با دیگری آنهااز  کدامهیچو  ندبودسپرده  ند که به مابودهایی تهمه نفرات امان

الش ت روزشبانهبرای حفظ جانشان و  مدبو آنهاهر شرایطی نگران  درو  هر لحظهو  فرق نداشت

بین  مستتوانمینو  مکردمیز به همه سربازانم رسیدگی ودلسو  مانند پدری مهربانو  مکردمی

 .موآنان فرقی قائل ش
 :فتممن گو  دش را به من کردوسفارش پسردایی خ ،ترین بستگانمیکی از نزدیک زویک ر 

به » :گفتم «.را به شیراز منتقل کنی وا خواهممیمن » :گفت وا «.دوممکن است شهید بش»
ر تپه به من گفتند زی. به شیراز وا انتقالالبته نه برای ، یای حال آن سرباز شدموج «.ی چشمور 

 هدز به مدت وهمان ر  دیگر ازفامیلم  ،با شنیدن خبر شهادت آن سرباز. شهدا شهید شده است
تپه شهدا هم . م کجاستبودکرده  سؤال م فقطبودالبته من مقصر ن. سال با من حرف نزد

زیرا آن تپه  ؛دشمیی آن تپه قطع نوای آتش خمپاره دشمن ر لحظه ،دش استوی خواسمش ر 
. یدنددمیمسلح تمامی حرکات ما را که نفرات دشمن با چشم غیر بودبه دشمن نزدیک  قدریبه
 و رای همیشه زنده هستندمؤمن بسیاری به شهادت رسیدند که بو  انان شجاعوی آن تپه جور 
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زرین و  ح افتخاراتو برای همیشه تاریخ در ل آنها میاساو  اهند داشتوزی خوردگار ر ونزد پر 
 .اهد ماندوهشت سال دفاع مقدس ثبت خ

م تا یبودسازی کرده رده همتا ترینفرماندهی تا پایینهای ح از ردهو البته ما در تمامی سط 
 یدانمدر  واند جایگزین اوخیلی سریع عنصر دیگری بتبا شهادت رسیدن یک عنصر رزمنده 

 .دورزم ش

 با دیگر مناطق غربشمال  زمین منطقه عملیاتجنگیدن در ی هاتوتفا

در پایان ، غربشمال  در منطقه ۴الفجرو و  ۳والفجر شده انجامی هااز عملیاتبعد 
آن زمان  ما در. شد انجام عملیات خیبر به نام کشور در جنوبی عملیات 99۳۳سال

اند از آن منطقه برای وادیم تا دشمن نتدمی انجام غربشمال  در منطقهرا  ایذائیی هاتعملیا
عنی ی ،داشتوجود  هم هاتعکس این عملیا البته بر .برداشت کند ونیر  کشور جنوبعملیات 

ان را به هایموانیم نیر وتا ما هم نت نمودمی ایذائینیز اقدام به یک سلسله عملیات ارتش عراق 
 .نمائیمجا جابه کشور جنوبسمت 

 روادند تصدمی انجامعملیاتی را  کشور جنوب ی درایرانهای وکه نیر ارتش عراق زمانی 
طی نین استنبالذا با چ. برداشت شده است ونیر  کشورغرب و  غربشمال  که از منطقه کردمی

  کردمی کشور غربشمال  ط پدافندی ما درواقدام به حمله به خط
ً
یی ور یاوما برای ر  که طبیعتا

که شده  هر شکلی بایست بهمی شدیم.اجه میوبا مشکل م آنهادفع و  دشمنهای با تک
 بینییشپ البته ما قبالً . یمکردمیدر برابر حمالت سنگین دشمن مقابله و  مشکالت را مرتفع

اما زمین  ،یمبوددمان وی خواگذار همیشه آماده پدافند از منطقهو  یمبودارد را کرده وتمام م
دشمن  .آن زمین ریسک کنیم انیم دروکه ما بت بودزمینی ن، کشور غربشمال  منطقه عملیاتی

با زمین منطقه  غربشمال  یزمین منطقه عملیاتو  ست در آن زمین ریسک کندتوانمیهم ن
 .بودت ومتفا کامالً  کشور جنوبلیاتی عم

 ،آمدمی( آبادخرمپیاده  ۱۴تیپ) لی به یگان ماومسئو  هر فرمانده رده باال ،ایل جنگو در ا
، زدرهگبه ارتفاعات علی االنما  گفتممی و ادمدمیش قرار در اختیارکافی را و  من اطالعات الزم

تا برسد  باسعگرفته تا پشت دشت یعنی از دهلران نوتا سپت بهرامسنگو  هسرختپه، کشتعلی
های عراق ویم پشت نیر توانمیدهیم  انجاماگر عملیات ضربتی و  داریم ر اختیاردبه پل نادری را 

لی از رت خیودر آن ص ،نمائیمرا منهدم  آنهاو  ند ببندیمبودرا که تا پل نادری گسترش یافته 
 .اهد شدومشکالت ما در این منطقه حل خو  مسائل
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شرایط آن منطقه با شرایط و  بودت ومتفایت ضعو ،ربایجان غربیآذو  در منطقه کردستان
های زاگرس مرکزی از منطقه هوابتدای ک. اختالفات فاحشی داشت کشور جنوبمنطقه 

 ود بهو  عو ترکیه شر  کشورداخل خاک  ارتفاعات آرارات از مثالً . دوشمیع و آذربایجان غربی شر 
 د زاگرس مرکزیوشمیکه  ابدیادامه می جنوبیک قسمتش به سمت . ابدیمیقسمت امتداد 

در بعضی از نقاط ، لیوبعد هم در امتداد ط. داردوجود  آن قلل درو  ارتفاعات ترینبزرگکه 
یعنی ، سدر میمتر وکیل شصتند که در مناطقی این عرض به اتهارتفاعات در عرض گسترش یاف

شاهده م توانمی ارتفاعات متعددی راو  هاهوکو  هم شکل گرفته سر پشت یک سلسله ارتفاعات
نین چدش را درگیر یک وهیچ ارتشی خ، دکنمیلذا در چنین شرایطی که زمین دیکته . دونم

  ،ندکنمیبالی طبیعی است و  مانع صورِت بهزمینی که 
ً
عنی ی .ر استوخ ونیر  زیرا اصطالحا

گسترش  ای بسیار زیادی است تا بوالی نیاز به نیر ومتو  برای محافظت از این ارتفاعات پیاپی
ها ور پشتیبانی نیو  تدارکو  هایجایبهکه جا یدر ارتفاعات. دوان از منطقه محافظت نموبت آنها

 ، دنمایمیایجاد  کنندهعملهای ومشکالت بسیار زیادی را برای فرماندهان نیر 
ً
ر د خصوصا

ت ارتفاعاو  در قلل هایگانو  نداردوجود  فصل زمستان که در بعضی از مناطق امکان تردد
 ،باشند ند داشتهتوانمیتحرکی ن گونههیچ عمالً و  ندوشمیگیر گیر برای چندین ماه زمینبرف

 دکنمیده وهایش را فرسوزیرا نیر  ،نفع هیچ ارتشی نیستبه  ،طبیعی است یک چنین شرایطی
 .برداز بین میو 

حیه جنگی را ور  ،النیو ط پدافندی برای زمان طوها در خطوقرار گرفتن نیر ، ترمهمهمه  از
 اینکهن وبد ،دوها متمرکز شوها فقط باید برای تدارکات نیر کلیه تالشو  هددمیدر آنان کاهش 

 .اشتاهند دوند جنگ نخودر ر تعیین کننده ی هم تأثیرو  ی داشته باشندتوجهرد قابل ودستا
ک دره د از یبای ،اهیم برسیم به یک قلهوبخ اگر، ها در چنین مناطقیوجایی نیر برای جابه

ه مقابل قرار گرفت متری در دو هزارسپس یک ارتفاع ، ر کنیمویمان عبور هبوعمیق هزار متری ر 
متعددی را های جاده ستبایمی هاحرکت عدهو  جاییبرای جابهو  کرد روکه باید از آن نیز عب

و  هستانیوکشد تا یک جاده خاکی در مناطق کمی لوماه ط ششاحداث کرد که مدت 
مین ه ،در فصل زمستان کهدرصورتی. باشدمین تلفات هم نوایجاد کرد که بد العبورصعب

دیگر و  رود به همین منظوشمید ومسد هاماه، بارش شدید برف واسطۀبهجاده خاکی هم 
چنین  وارد هیچ ارتشی به صالحش نیست، نیست آنهادن وان نمومشکالت که مجال عن

 ما در ارتش به چنین مناطقی. گسترش یابد العبورصعبارتفاعات و  هادر درهو  دوای شمنطقه
 .یمیوگمی کشتارگاه، زمینیو 
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 زیرا ؛بوداهد وادامه نبرد بسیار ساده خ، برساند به چنین کشتارگاهی دش راواگر دشمن خ
 در چنین شرایطی دیگر نیازی نیست که مستقیم. دودشمن را منهدم نم هاآتشاع وبا ان توانمی

. اردسریع ندرزمایش  زیرا دشمن در زمینی قرار گرفته که امکان، به مصاف دشمن رفت ورُ ر وَد رُ  و
و  ی داردپشتیبانو  مشکالت بسیار زیادی از نظر تدارکات، نداردرزمایش  فضای کافی هم برای

ن مدش بنابراین،. دودشمن را منهدم نم توانمیراحتی به توپخانهی هاآتشبا اجرای  از طرفی،
یر از غ شتی بهوسرنو  راه گریزی ندارد گونههیچکشتارگاهی قرار داده است که  را در خود عمالً 

 .داشتاهد وانهدام نخ
مانند . دارد که دارای شرایط استثنایی هستندوجود  همیی هانزمی ،مناطق در همیناما 

ردن از ر کوبا عبو  متر استوتفاعات حداکثر چهار کیلزیرا عرض ار . دیزهبه قله پازاوارتفاعات د
 ودر حین عبو  متر متکی به یک جاده هستیمواین چهار کیل

ً
یستی با ر در این مسافت کم حتما

یم وشیک دشت می وارد سپس ،ر دادوها را عبومتری نیر  هشتاز یک معبر و  ش را برقرارتأمین
برای همین است که جنگ منظم با . داد جاماندر آن منطقه عملیات  توانمیب وکه خیلی خ

 .های نامنظم زمین تا آسمان فرق داردجنگ
 توجهبا . یدیمجنگمی دو جبههدر  که عمالً  بوداین  غربشمال  مشکل عمده ما در منطقه

 واقع جنگ در چنین مناطقی ،ضیح دادموبه شرایط زمین منطقه که ت
ً
ست ایبمیو  بودمشکل  ا

به  زور  مانوضعیت رتواین ص غیر در .یمبودمی شیاروه کامالً و  یدیمجنگمیجناح  در چندین
هم در و  هم در عقب جبههو  ما در شرایطی قرار داشتیم که هم در خط مقدم. دشمیز بدتر ور 

ت سبایمیاجه شدیم که ومختلفی می هاتیوضع ل مختلف سال باودر فص ،آمدو  مسیر رفت
شیاری کامل از منطقه استحفاظی لشکر وهو  با تدبیرو  ا کردهر  هابینیپیشاز قبل تمام 

 .یمکردمیپدافند و  محافظت
جود و دشمن تبادل آتشهای وهای ما با نیر وکه مرتب بین نیر  بودیک جبهه ما با ارتش عراق 

ادیم تا به دمی انجامرا هایی سری تک یکو  دشمیاجرا  ایذائیو  های محلیتکو  داشت
د ومحد که یک تک بدین ترتیب .فتیمگمی دومحدهای تک آنهامن پی ببریم که به استعداد دش

ردن وآبا به اسارت در و  را محک بزنیم آنهایم تا بردمیرش وبه نقاط ضعیف دشمن ی، یمکردمیاجرا 
ه این البت. یمبردمیهای دشمن وگسترش نیر  نحوهو  پی به استعداد، های دشمنوتعدادی از نیر 

 و زیرا شناسایی با رزم معم ،د ما با شناسایی با رزم فرق داشتوحدمهای تک
ً
ار وس یهاگردانبا  ال

 .برای دشمنی ناشناخته استو  دوشمیهای زرهی اجرا زرهی در لشکر
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 انجامیک رزم نزدیک و  ندوشمینه است که به دشمن نزدیک وگعملیات بدین  نحوه
 و بدانند دشمن با چه استعدادی کنندهعملی اهیگانو  ان دشمن را بسنجندودهند که تمی

ادیم دیم انجامیی که ما هاتعملیاولی  .اندبا چه ترکیبی در مقابلشان صف آرایی کردهو  انیوت
 و در چه عمقو  که بدانیم در مقابل ما چه استعدادی از دشمن قرار دارد بودر وفقط به این منظ

 یهایگانگسترش  نحوهدن چنین اطالعاتی با فهمی ،لی مستقر شده استوطو  چه عرض
از دشمنمان اطالعات کافی در  ،گرفترت میوص تریمان منطقیهاتعملیا نحوهو  خودی

 .دیمشمیغافلگیر نو  اختیار داشتیم
هم  آنها هایتوپع کالیبر و نو  دشمن توپخانهی هایگانتعداد و  اضعورد شناسایی مودر م

. ندبوداقف و کامالً  هاتکنیک به آن توپخانهیم که افسران کردیمخاصی استفاده های از تکنیک
 نگینسهای توپخانه، هاانداز خمپاره، ندبودسبک که در رده تیپ های توپخانهاز فعالیت  مثالً 

با  .مقابل ماستدر  فهمیدیم که چه یگانیمی، ندبودشاهای دشمن که در رده لشکر وکاتیو 
 قراراز محل است، اضعمانودشمن به مهای توپخانه ،شلیک شدهی هالهوبررسی قیف انفجار گل

 .یمیافتمیآگاهی  آنها ع کالیبرو نو  دشمن توپخانهاضع وم
ع اضوایی موهای هیم تا با گرفتن عکسکردمیاست وایی درخوی هورت نیاز از نیر وص در

اطالع از  چنین،همو  دشمنی هاتاع فعالیواز انو  را شناسایی کنیم آنهااستعداد و  دشمن
لذا  ،بردیماهد تک پی به تک دشمن میوشو  ط به قرائنودشمن مرب خصوصبهی هاتفعالی

 .منمائیبی با دشمن مقابله ومطل وانیم به نحوادیم تا بتدمی انجامتدابیر مختلفی را 
ته مخبر داش آنهان ویم در کردمیما سعی . بود ضد انقالب، یمبودجبهه دیگری که ما درگیر 

 .ذ کرده باشیمونف آنهان وانسته باشیم در ویاد ندارم تو  یمبودفق نوم آنچنان متأسفانهولی  ،باشیم
ادند دیمبالفاصله به ما اطالع و  داشتیم مخبر، دندشمیپشتیبانی و  فتندر میکه مناطقی ولی 

هم  اعدادشان ر تو  آنجا غذا هم گرفته ازو  شب گذشته به فالن محل رفته ،(هانوگر ) که فالن هیز
 و  هایشانرد سالحودر م ینکها ضمن. فتندگمی به ما

ً
ادند دیممسیر حرکتشان را نیز اطالع  نهایتا

 در یک محل وقتهیچصیات چریک این است که واما یکی از خص. بودکه برای ما خیلی مفید 
 ینکهابرای  ،هددمیسریع تغییر مکان و  در یک محل باشد هر شبد کنمیسعی و  پایدار نیست

ر وبه همین منظ. دوشمیمنهدم و  تغییر مکان ندهد خیلی سریع شناساییو  دوجا نشاگر جابه
 .با عملیات منظم فرق دارد کامالً  آنهاعملیات و  دشان را دارندوخاص خهای تاکتیک

 و قتو اسرع درانند وتا بت ،یمبود تشکیل دادهر ضربتی وتکا واحد که ما یک بودبرای همین 
ا که از ر  هادیگر فرقهو  منافقین، ملهوک، دمکراتو  ضد انقالب عناصرو  دوعمل ش وارد یعخیلی سر
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منطقه و  میا منهدو  را به اسارت آنهاعملیات ضربتی  باو  ند را شناساییکردمی وارد عقب به ما ضربه
و  شدمی در منطقهباعث کندی حرکاتمان  قالبضد انعناصر  البته عملکرد. کنیم پاکسازیرا 

، شتیمعقبه مطمئنی ندا اینکهدلیل  مقدم به طوهای عراق در خطوبا نیر  ییویار وکه در ر  بودطبیعی 
یر عناصر درگ اینگونههایمان را برای مقابله با وقسمت زیادی از نیر و  دیمشمیاجه وبا مشکل م

 .گذاشتمی تأثیرله با دشمن خارجی ا جهت مقابم میان رزویم که در تکردمی
 ، حرکت دهیم به سمت سردشت ستیم از مهابادخوامیرا  گردانما یک 

ً
 باید مسیر جاده اوال

 تأمیناگر هم ، یمکردمیهماهنگی ، ندبودجاده  تأمینل وهای ژاندارمری اگر مسئورا با نیر 
های ضربت را هم کمک ونیر و  دادیمباش میدههمه را آما بوددمان وجاده دست خ

های ونیر  بودهم قرار  اگر. ادیمدمیرا حرکت  گردانسپس  ،طهور مربومح فرستادیم درمی
یم که فردا ما قصد کردمیبا فرمانده ژاندارمری هماهنگی ، کنند تأمینژاندارمری جاده را 

ت ضرب گردانهان از وحداقل یک گر  ولی .نمائیمرا به منطقه سردشت اعزام  گردانداریم یک 
و  فتندر میدر مسیر  باریک آنها. شناسایی کنند خوبیبهیم تا جاده را کردمید اعزام ورا صبح ز 

 خص ،کردیمیت میوهای کمین ژاندارمری را در نقاط حساس تقوسپس نیر  ،شتندگمی باز
ً
 وصا

 .اشتدوجود  ضد انقالبعناصر  ذونف و معابری که احتمال خطر در
 رد نظر از مهابادوم گردان ،دندشمیخطرناک مستقر و  در نقاط حساس آنها بعد از اینکه

 ین اقداماتا میتما. عراق برسدو  ایراندش در مرز واضع تعیین شده خوتا به م کردمیحرکت 
 نسرعت ای انیم بهوبتند تا بودهای ژاندارمری هم تحت امر ما نونیر و  بودر بَ زمان هاهماهنگیو 

 .دهیم انجامکارها را 
 یک قرارگاه مشترک داشتیم که مرکزیت آن با قرارگاه، غربشمال  قرارگاه در شبختانهوخ

افسران اطالعات و  هاتافسران عملیاو  گانهسههای که فرماندهان قرارگاه بود غربشمال 
ما تمام . عهده داشتنده را ب هاتهماهنگی عملیاو  ریزیطرحر آنجا ژاندارمری دو  سپاه، ارتش

 4.یمکردمیهماهنگ )ع( سیدالشهدا کارهایمان را با قرارگاه حمزه

                                                                 
 غرب در خصوص نحوه تشکیل و عملکرد قرارگاه حمزهفرمانده سابق قرارگاه عملیاتی شمال امیر سرتیپ حسام هاشمی .4

، عناصر اطالعاتی و ارتش غرب شمال با در خواست فرماندهی قرارگاه 99۳۳ماه سال گوید: از آذرسیدالشهدا)ع( می
. غرب مستقر گردیدندسیدالشهدا)ع( سپاه و ناجا )ژاندارمری( در ستاد قرارگاه عملیاتی شمال عملیاتی قرارگاه حمزه

قرارگاه مشترک حمزه سیدالشهدا)ع( را تشکیل داده بود که غرب در داخلش قرارگاهی به نام لذا قرارگاه عملیاتی شمال
همه مسئوالن عملیاتی و اطالعاتی ارتش و سپاه و ژاندارمری در آنجا حضور داشتند که مسئولیت ابالغ دستورات و یا 

 شد.که مسئول ابالغ آنها قرارگاه ارتش بود انجام می هاهای پشتیبانی از طریق این قرارگاهدرخواست
ریزی و اجرا گردید که اولین آن در مثلث سازی مناطق توسط این قرارگاه مشترک طرحدود ده عملیات اصلی جهت پاکدرح

 ( بود. وانمری -بانه -و منطقه سارال )بین مثلث سقز آلواتان -در منطقه قزلچه و سپس در محور سرو میاندواب – بوکان -مهاباد
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ط مقدم را وبه خط از مهاباد گردانما قصد حرکت یک ، یمکردمیبه قرارگاه اعالم  مثالً 
یگر د همچنین،، مسیر را به عهده بگیرند تأمینند که کردمیهم به ژاندارمری ابالغ  آنها، ریمدا

رفت که کارهایمان گمی رتوص)ع( الشهداسید طریق قرارگاه حمزه م ازورد لز ومهای هماهنگی
چه  ،ن با فرمانده هنگ مهابادالبته م. ردیدگمی ظیفه هر یگانی مشخصوو  شدتسهیل می

م با فرمانده بود پیاده ارومیه ۳۴لشکرکه فرمانده  چه زمانی، مبود که فرمانده تیپ مهابادزمانی 
هماهنگ و  یمکردمیصحبت  هاتص عملیاوخص ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی در

، امرش را به فرمانده هنگ مهاباد دادهومن دست» :فتگمی رمانده ناحیه ژاندارمریدیم فشمی
رت همگی با هم هماهنگی وص هر در «.ادمدمیرات الزم را ومن هم به فرمانده تیپ مهاباد دست

 یعنی هر ،دشمی انجاممجزا  صورِت بههم  هاوتدارک نیر . مشکلی نداشتیمو  کامل داشتیم
غذا ژاندارمری و  ع جیرهو ن از نظر نوچ. دادمی انجامدش را وی تدارکات یگان خبرا ایفرمانده
ارتش هم برای نفرات ، دشانوسپاه هم برای خهای بچه، ع غذا داشتو دش یک نوبرای خ

 .که هیچ یگانی مشکلی نداشت بودداد این می انجامدش تدارکات را وخ
 تدارکاتشان کامالً  نحوهو  ندودبشبختانه هم ارتش هم ژاندارمری سازمان قدیمی وخ

که با  هاتادند مگر اینکه در بعضی از عملیادمی انجامدشان تدارکات را وخو  بودمشخص 
ساعت آینده  ۴۱یا  ۳۴ یم که ظرفکردمیهماهنگی ، دادیممی انجامهماهنگی سپاه 

ت ان عملیوچ. رفتگمی رتوسط ما صوت آنهاتدارک ، رفتندگمی ما قرار هایی که تحت امرونیر 
نه واینگ هاتالبته در تمامی عملیا ؛بود کنندهعملها هم به عهده یگان وتدارک نیر ، بودترکیبی 

گان ی، هددمی انجامعملیاتی را و  یردگمی زیرا یگانی که زیر امر یک یگان دیگر قرار. است
 .دهد انجامباید و  را دارد خودتحت امر ی هایگانلیت تدارک ومسئ کنندهعمل
 ، دموان نموکه عن راه چآن 

ً
 ربغشمال  جنگلیو  هستانیوشرایط ما را در منطقه ک طبیعتا

  بود
ً
را  شورککه شرایط جنگیدن با دشمن در مرزهای  بود ضد انقالبده به عناصر وآل که عمدتا

مان بایست تالشمیو  کردمیفرق  کامالً  کشور جنوبو  با منطقه غربو  کردبرایمان مشکل می
 .ی بیشتری داشتیمور نیاز به نیر وبه همین منظو  دشمی مضاعف

 

                                                                 
های ژاندارمری های قدس ارتش و یگانپیاده و یگان ۳۱لشکرو  پیاده ارومیه ۳۴لشکرهای مناطق آزاد شده توسط یگان

 ۳۴تکاور و یک گردان تکاور از لشکر ۳9لشکرخصوص های ارتش بهها یگانشد. در کلیه این عملیاتتأمین و حفاظت می
با  هاهم در عملیات های توپخانه، هوانیروزحضور داشتند و به طور کلی پشتیبانی پیاده سنندج ۳۱پیاده و تکاور لشکر

 «نویسنده»ارتش بود. 



 

۳۱9 

 

 

 

 

 

 

 ازدهموصل دف

  تحمیلی جنگ در 3141ادث سالوحو  اتفاقات

 غربشمال  عملیاتیمنطقه و 

در جنگ تحمیلی و منطقه عملیاتی  99۳9و حوادث سال  اتفاقات فصل دوازدهم:

 غربشمال 
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 1121جریان جنگ در سال 

 تا 9والفجر عمده به نام نبرد شش اسالمی ایران یرومسلح جمه هایونیر  99۳۳سال  در

 ،عمرانحاج در منطقه ۳والفجر آن یعنی نبرد چهارکه . اجرا کردندو  ریزیرا طرح ۳والفجر

 در واقع نومجن جزایر در خیبر عملیات و شیلر در منطقه ۴والفجر ،مهران در منطقه 9والفجر

 .بودفقیتی نسبی همراه ویزه با مورالهوه

 به ارتش سازسرنوشتکردن یک ضربت  وارد منظورِ به یعنی خیبر 99۳۳سال  آخرین نبرد

ب وه هدف مطلبولی  ؛اجرا گردید بصره - عماره – اصالتی بغدادوقطع راه مو  عراق متجاوز

 به تسخیر ایران هایونیر و  نرسید
ً
 و شمالی نومجن جزایر درد وهدف محد ینگهدارو  الزاما

 .کردند ی اکتفاجنوب

ن تغییرات وبد هاعراق در تمام جبههو  ایرانهای وخط تماس بین نیر  99۳9سال  در 

نیز فقط همان حالت  99۳9جریان جنگ در سال و  باقی ماند 99۳۳سی مانند سال ومحس

در این نبرد فرسایشی . دندشمیده وطرف فرس ودهای وفرسایشی را گذراند که در آن نیر 

 .ودبهای عراق وتر از نیر العاده شدیدقویزات فتجهو  وسایل از نظر ایرانهای ونیر  دگیوفرس

درگیر جنگ  غربشمال  در منطقه عملیاتی پیاده ارومیه ۳۴لشکری هایگاندر این سال 

 از منطقه عملیاتی پیاده برای عملیات بدر ۳۱لشکرو  ندبودز وهای متجاوجنگ با نیر و  داخلی

، قهدر منطی مستقر هایگانا برای جا گردید که مشکالتی ر جابه کشور جنوببه  غربشمال 

های وممانعت از عملیات نیر و  گیریو جلای را جهت زیرا دشمن اقدامات بازدارنده ؛دوایجاد نم

 . اددمی انجام جنوبی در منطقه ایران

عملیات  شرکت دادن آن لشکر درو  جنوبعملیات  منطقهپیاده به  ۳۱لشکرجایی جابه

 عمدت هایگان .کردمی تررا زیاد غربشمال  ی مستقر درهایگانی به واگذار عرض جبهه ،بدر
ً
 ا

 واقع ند کهبودفاقد یگان احتیاط 
ً
از  عضی از مناطقشش بوپبرای  هرچند ،بودآفرین مشکل ا

انند نند هماوکه بت بودن ایبه گونه هاگرداناما شرایط آن  ؛بودی قدس استفاده شده هاگردان

 .کنند ها عملی سازمانی لشکر هایگان

جا هاگر یگانی جاب. ندبودبیش دارای مشکالتی مشابه و  ارتش کمهای البته تمام لشکر
 ومبلکه ع ؛بودبرای تجدید سازمان ن ،دشمی

ً
 تیمأموراجرای و  دیگر اعزام به جبهه منظورِ به ما

یت وضع ،بود جنوبر منطقه ز دوپیاده هن ۳۱لشکر 99۳9 ماهآبانچنانچه در . بود یدیگر
ر وتلذا به آن لشکر دس ،ایجاد شد بودکه منطقه اصلی آن لشکر  غربشمال  در منطقهحساسی 
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ً
 در به منطقه سردشتو  رها کند زستانورا از منطقه پدافندی خیک تیپ  داده شد سریعا

 .ی صحنه عملیات اعزام نمایدغربشمال 
به  متریونقطه جبهه هزار کیل ترینیجنوبکه یک تیپ از  بودجایی آن بهاین جا مومفه
 قرارگاه ثابت سپاه تشکیل دادهارتش عراق چند  کهدر حالی . دونقطه آن اعزام ش ترینشمالی

 صورِت هبچندین لشکر نیز و  بودثابت قرار داده  صورِت بههر قرارگاه سپاه چند لشکر در اختیار و 
ست با آزادی عمل کامل توانمیعراق سپاه و  بود آنهادسترس در  میوای یا عماحتیاط منطقه

 4.جا کندرا جابه هالشکر
 و اضع پدافندیور مد هایگان اینکه علیرغم غربشمال  رت در منطقه عملیاتیوص در هر

 شورکغرب و  جنوبمنطقه ی هاتعملیا تأثیر تحت ،ندبودها گسترش یافته در مسیر  تأمین
 ،ن شرایطآ در. ندکردمیمقابله  آنهابا  تالش بسیارو  ست با عملکردبایمیرفتند که گمی قرار

ی هایگانرت وگردید که در هر ص اجرا ه شرح زیرب غربشمال  در منطقه نیزهایی تعملیا
 .ندبودد درگیر شمیسپاه در هر عملیاتی که اجرا و  ارتش

 صفرزادهعملیات شهید احمد 

 جاده قدیم سردشتو  خانه کالس قرار داردرود و مهابادـ  منطقه ملکاری بین جاده سردشت
نفر  9۱۴د وحد، آبادهنگ ،دشتجاده سر  آزادسازیبعد از . دکنمیر واز بین آن عب رپیرانشه  ـ

ه وعال و ستاهای این منطقه بازگشتندوه ر ب دوبارهمنافقین ، ملهوک، دمکراتهای حزب واز نیر 
 .ندکردمیحمله  ی رزمندگان اسالم نیزهاایگاهپبه ، هاجاده بر ایجاد کمین در

 کهدر حالی  9۴/9/99۳9 تاریخ در دشتسر ( ص)لوحضرت رس گردانو  شهدا ویژه تیپ
 نستاهای ایور  پاکسازیو  رشیانوعملیات انهدام ش ،بودشیده از برف وارتفاعات منطقه پ

از  ،زوانیر وههای بالگردو  ارتشهای توپخانهبا پشتیبانی  زادهمد صفر منطقه را با نام شهید اح
 :ر اجرا کردندوسه مح

 .۳ وتلهود و وه جوستای شیور  طرِف بهژان وستای کاکول از ر ور اومح - 
                                                                 

هم به تناسب سه قرارگاه ثابت داشت. در  غرب بود و سپاه پاسداران. ارتش دارای سه قرارگاه ثابت جنوب، غرب و شمال 4
گرفت. مثاًل عراق در عملیات قادر از چه ازطرِف ما و چه ازطرِف ارتش عراق صورت می هاجایی نیروبهطول جنگ جا

ب طور و سپاه پاسداران هم مرتترین منطقه بود نیرو آورد و ما هم همینودش به سیدکان که شمالیترین منطقه خجنوبی
ت ها هدایهای مانوری را در عملیاتهای عمده ارتش و سپاه پاسداران تاکتیکی بودند و یگانکرد. قرارگاهاین کار را می

 گاه نیروی ثابت سازمانی نداشتند.کردند و هیچمی
رو جناب سرهنگ علی صیاد این ها تأثیر منفی داشت، ازها در مناطق پدافندی در زمان طوالنی در روحیه آنشرکت یگان

 قت نیروی زمینی ارتش بهشیرازی فرماندهی و
ً
 های، گاهی اوقات یگانمنظوِر ارتقای روحیه و ایجاد تحرک مخصوصا

 داد. نویسنده، شرکت میپدافندی را در عملیات آفندی
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 .آبادونووه جوشی ۳ تودولهستای ور  طرِف بهه ابراهیم حالل واز ک دومر ومح - 

رشیان ونفر از ش پنجاه ،در این عملیات. سهوستای نلور  طرِف به ولیو ستایواز ر  سومر ومح - 

 .ح شدندو مجر  چهار نفرو  بسیج نیز شهیدو  نفر از رزمندگان سپاه ۳۱. دندش میزخو  کشته

 در این منطقه برایژاندارمری و  ی ارتشهایگانسط تو میچند پایگاه دائ ،بعد از این عملیات

 .حفظ امنیت ایجاد شدو  یربرقرا

 
 99۳9ـ سال ۳۴مراسم صبحگاه مشترک لشکر

 
ُ
 (، ، برادر استکی، سرهنگ ظهوری، حاج آقا حسنی )امام جمعه ارومیهقیرُ از راست: سرهنگ ق

 ، آقای انصاری )معاون استاندار(، برادر احمدی مقدمباغی، حاج آقا قره

 الله رحیمی )شهید(، حاج آقا غفاری )عقیدتی لشکر(حاج آقا حجت

 عملیات نصر

. دارد ارقر  عراقو  ایران رت مرزومجا در ی سردشتغربشمال  در اتانوه آلمنطق

 بردسپیانو  (متر۳911) ژالوت( متر۳۳9۴) سرکما( متر۳۴1۳) سانوجاسارتفاعات  بین

با و  در آن مقر داشتند ضد انقالبی هاگروهدارد که وجود  متعددیستاهای ور ( متر۳۱91)

قه تجهیزات را به منطو  یا سالحو  ندکردمیهای بین ارتفاعات به خاک عراق تردد استفاده از دره

)ع( الشهداسید بنا به تصمیم قرارگاه حمزه .ندکردمیسپس به سایر نقاط منتقل ، ردهواتان آولآ

 اتانوستاهای منطقه آلور  پاکسازیبرای  عملیات نصر ۳۱/۴/99۳9 تاریخ ،۳۴:۴۴ در ساعت

 :شرح زیر آغاز شدبه ر وارتفاعات مرزی آن از سه مح تأمینو 
 .جنوب طرِف به پیرانشهر ،اتانوراهی آلسه ل به فرماندهی ناصر صفرزاده ازور اومح - 
 غرب. طرِف بهآباد از میر هود کاوفرماندهی محمبه  دومر ومح - 
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 شمال. طرِف بهران وز بیفرماندهی علیرضا عسگری ابه  سومر ومح - 
را به  خودسرعت سران  ارتش بهو  ی سپاههایگانمشاهده  محِض به ضد انقالبی هاگروه

ا رزمندگان اسالم ب عراق به مقابله توپخانهرشیان با پشتیبانی آتش وبقیه شو  عراق منتقل کردند
و  پاکسازیقه ستای منطور  شانزدهز ادامه داشت ور  سیزدهاین عملیات که  در. پرداختند

 زانفر  پانزدهو  رشیانونفر از ش شانزدهدر آمد خودی ی هایگانارتفاعات آن نیز به تصرف 
 وپخانهتنفر از رزمندگان اسالم بر اثر آتش  پانزده همچنین،عراقی نیز کشته شدند های ونیر 

 .ح شدندو نفر مجر  هفدهو  رشیان شهیدوشی هاسالحله ویا گلو  عراق

 اتانوآلکامل  آزادسازی

هر ی شغربجنوبمتری وکیل پنج درو  ی سردشتغربشمال  در اتانوستاهای آلور و  جنگل
 جاناستقرار در آ واز بد ضد انقالبهای هکوگر . شده است واقع سردشت شهرستانآباد از میر

 های مخفیگاه، مناطق اطرافو 
ً
مرداد  در نهایتدر  ،ندبودآن منطقه به پا کرده  در امنی را نسبتا

 .آزاد شد شادت رزمندگان اسالمبا ر  بودر طراحی شده وطی عملیاتی که در سه مح 99۳9سال 

 شهر بانه بمباران

ز برگزاری بعد ا ،همراه تعدادی از رزمندگان اسالم به مردم بانه 99۳9خرداد  پانزدهمدر 
 پانزدهپارک )و  زودر پارک شهر آن ر  99۴۳خرداد سال  پانزدهمناسبت سالگرد  پیمایی بهراه

ز وایی دشمن متجاوه بمبارانکه  بودمراسم به نیمه نرسیده . اجتماع کردند ز بانهوامر ( خرداد
رزمندگان حاضر و  ندان بانهونفر از شهر  ۱1۴نزدیک به  وحشتناک در پی این جنایت ،ع شدو شر 

 .ح شدندو نفر مجر  چهارصدد وحددرو  پیمایی شهیددر راه
 ،ترفگمی انجام پاکسازیدر منطقه جهت  سط سپاه پاسدارانوکه تهایی تدر تمامی عملیا

 .ندبودها در منطقه درگیر وهمه نیر و  ندکردمیپشتیبانی  آنهای ارتش نیز از عملیات هایگان
 ضد انقالبد زیادی در منطقه با عناصر ومحدی هاتعملیا 99۳9سال ع در و مجمدر 

که مجال پرداختن  بودخاصی های ویژگی دارایو  رت گرفت که هر کدام در منطقه خاصوص
 غربشمال  ی مستقر در منطقه عملیاتیهایگانسلم است آنچه ُم ولی  ،نیست آنهابه همه 

برای  هایگانانرژی و  بیشتر تالشو  ندبوددرگیر  ضد انقالببا عناصر  یروزشبانه صورِت هب
نیز  زوبا دشمن متجاست بایمیدر چنین شرایطی  از طرفی، هدشمیصرف  منطقه پاکسازی

عمل  خودخطیر  ظایفو ط پدافندی بهودر خط کشور وبین د المللیبینهای الی مرز ودر ح
 ید که دارای ایمانی راسخآمیجبهه فقط از عهده رزمندگانی بر ون در این دند که جنگیدکردمی
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به  داشته باشد که قادروجود  ی مسلحی در دنیاوشاید کمتر نیر . باشند نظیرشجاعتی بیو 
 .باشد هاتعملیا اینگونهاجرای 

 

 
 99۳9ـ سال  ۳۴قرارگاه لشکر

 ، سرهنگ ظهوری، ر دوم(، برادر ایزدیاز راست: برادر جاللی )نف

 )نفر وسط پشت به تصویر( برادر احمدی مقدم
 

 
 99۳9سیدالشهداء ـ سال قرارگاه حمزه
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 1128جریان جنگ در سال 

 جنوب به شرایط صحنه جنگ در توجهبا  ،99۳۴در سال  رانایهای وجنگ نیر  فرماندهی

ه هجب ،تصمیم گرفت( 99۳9 ماهاسفنداخر و ا در عملیات بدر رزمندگان اسالم در نشینیعقب)

لشکر ارتش  دهاز  اینکهنظر به  .سازد ترد فعالومحدهای ا با اجرای تکر  غربشمال و  غرب

ی زمینی در ونیر  یفرمانده، بودمستقر شده  جنوبحنه عملیات لشکر در ص هفت ایران

 به جنوب در منطقهلشکرهای مستقر  زا میرز گردان پنجر داد ودست 99۳۴ ماهخردادپانزدهم 

های انند تکوآن مناطق بت تا فرماندهان ،ندواعزام ش کشور غربشمال و  غربمنطقه عملیاتی 

 .اجرا نمایندو  ریزیطرحدی را ودمح

د ر های عشایر کُ وبا استفاده از نیر  بودیافته  یتمأمورکه  غربشمال  رماندهی قرارگاهف

مرزی را  نوذی بر ونفو  دستبردو  عملیات کمین 99کمباان وتحت عن عراق هایبارزانی ویژهبه

، اجرا کندو  یحاطر  کشورآن  غربشمال  نشینردی کُ هادر استانراق خاک ع داخلو  عمق در

 که بودر شده وآیادو  یات کردهع عملو یک تحلیل کلی از مکان اجرای این ن ماهخرداد ۳9در 

د یک هزار نفر در وحددرو  نفر در آذربایجان غربی ۳9۴۴د وحددر 99کمباتعدادی افراد 

 4.متمرکز هستند کردستان

ذیر پامکان وسیع رد نظر در مقیاسوعملیات مکه اجرای  بودنتیجه کلی این تحلیل آن 

عراق اجرا شد و  ایرانهای ونیر  سیلۀوبهدی وهای محدتک 99۳۴ماه سال یردر ت. بوداهد ونخ

 پنجتعداد و  شده اجرا کردند ریزیطرحد ومحدتک  دوازدهحداقل  ایرانهای وکه نیر یونحبه

ه ه بر این نبردها کوعال. گزارش گردید نایراهای ونیر  سیلۀوبههای عراق نیز ود نیر وتک محد

 مرزینوتدبیر هدایت عملیات بر ، رفتگمی انجامهای طرفین وط دفاعی نیر والی خطودر ح

 .دشمیداخل خاک عراق نیز پیگیری  در

کلی  به طور. ندای در شرایط جنگ پیدا کردویژه حالت، دونه نبردهای محدواینگ ،در نتیجه

ظفر به ترتیب در ، نصر، های صبرد با نامومحدهای اجرای تک نظورِ مبه 99۳۴نزاجا در سال 

 ۱۱در این سال  روی هم رفتهد که واقدام نم جنوبو  غرب، غربشمال  عملیاتیهای قرارگاه

جمهوری سط ونبرد ت ۴۴. پذیرفت انجامرزم  هایمیدانگسترده در  هنیمو  دوعملیات محد

                                                                 
شورای انقالب اسالمی برای حفظ مرزها و جلوگیری از ورود ضد انقالب و مبارزه با نفوذ عوامل  99۱۱: در سال 99مبا . ک4

ها نمود. گرفت و ارتش را موظف به تسلیح آن هااطالعاتی دشمن و دفاع مبارزین عراق از خود تصمیم به تسلیح بارزانی
آوری کردهای پناهنده در مناطق الزم و کسب اجازه مبادرت به جمع هایدر این راستا قیاده موقت پس از هماهنگی

 نمود. نویسنده و مریوان ، زیوه، پیرانشهرنقده
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 هدامان، اجرای پاتک، رخنه، سد) ق که عملیات پدافندیسط عراوتنبرد  یازدهو  ایراناسالمی 

 .را باعث گردیدخودی ( طوترمیم خطو  دشمن

ضمن  9/9/99۳۴ تاریخ 9۴/۴۱/۳۴9/۱۳طی نامه شماره  غربشمال  قرارگاه عملیاتی

 ایهیگان در اسرع وقتکه  بوده استار شدوی تابعه خهایگانرالعمل نزاجا از وست دستوپی

 ردهنیمه گستو  دوعملیاتی محدهای طرحو  عو اقدامات شناسایی را شر و  کیلشناسایی را تش

 4.ه نمایندئدر قرارگاه ارا ۱/9/99۳۴را تا تاریخ  خود

 عملیات قادر در غرب پیرانشهر ریزیطرحند ور 

 نایرا هایوضربات سنگین به نیر کردن  وارد های دشمن برایوتالش اصلی نیر  کهدر حالی 

 غربشمال  قرارگاه 99۳۴ ماهخرداددر  .ردیدگمی غرب اجراو  جنوبتی عملیا در منطقه

 99اکمبهای وری گردید که نیر آویادو  دودستبرد تهیه نمو  تحلیلی از اجرای عملیات کمین

 ند.باشمی یتمأمورآماده اجرای 

ه در پی آن تصمیم گرفته شد کو  یب نزاجا قرار گرفتورد تصوم غربشمال  د قرارگاههانپیش

سازی فعال، ضد انقالبسط وط تدارکاتی توگیری از قطع خطو جلو  برقراری امنیت منظورِ به

 هعراق برای ب از خاکتصرف بخشی ، زستانودر منطقه خ فشار دشمن کم کردن، جنگ میدان

 نیمه گسترده در منطقهو  دویک عملیات محد، مالحظه امتیاز سیاسی قابلردن ودست آ

 .اجرا گرددو  ریزیطرح غربشمال 

های ونیر و  صومخص ونیر  ۳9لشکرکارگیری هر داده شد که با بودست غربشمال  به قرارگاه

شهر  غربشمال  ن مرزی را در منطقهویک عملیات بر  99کمباف به ومعر  ،اکراد بارزانی

 99کمباهای ونیر ، مبنای طرح مقدماتی تهیه شده بر. اجرا نمایندو  ریزیطرح پیرانشهر

ی هاپایگاهو  سیدکان، لوالندر منطقه ، تکاور ۳9لشکرعملیاتی های تلفیقی با تیم صورِت به

 اقدام به اجرای عملیات نامنظمو  نفر تشکیل پنجاه تا هفتادد وهرکدام به استعداد حد، عراقی

 .کسب اطالعات نمایندو 

                                                                 
شد. نداری آذربایجان غربی، حقوق آنان پرداخت میبودند و از طریق استا ۳۴لشکردر کنترل عملیاتی  های بارزانی. نیرو4

های نفوذی بانو اعزام دیده هاپیاده همکاری خوبی از نظر شناسایی ۳۴لشکربا گپار )گروه پشتیبانی اطالعات رزمی( 
پیاده( با اعزام یک تیم شناسایی به  ۳۴جناب سرگرد فیروز شاپوری )فرمانده گپار لشکر 99۳9داشتند. در اواخر سال 

، سیدکان تهیه کرده بود که با دیدن فیلم، افسران دقیقه از منطقه لوالن ۴۱یک فیلم درحدود سی تا  هاهمراه بارزانی
 د. نویسندهعملیات و اطالعات قرارگاه پیشنهاد یک عملیات مشترک با نیروهای بارزانی در این منطقه را دادن



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   211

 

، 99کمباهای ولی نیر ومتو  فرمانده عنواِن به د بارزانیور با آقای مسعوبه همین منظ

 منطقه با ماهای ستاوارد که اهالی تمام ر دمیهار عمل آمد که نامبرده اظه الزم بی هاترومش

یم اهوما آن را نگهداری خ، اگر شما منطقه را آزاد کنیدو  ما بر منطقه مسلط هستیمو  هستند

اخر و در ا) جنوبقه در منط ویژهنبرد بههای پیش آمده در جبههی هاتیوضع لذا بر مبنای. کرد

مراتب اجرای عملیات ، نزاجا مراتب فرماندهی سط سلسلهوت (99۳۴ل سال ایو او  99۳9سال 

ی مبنا برو  ابالغ گردید غربشمال  عراق به قرارگاه عملیاتی شرقشمالن مرزی در داخل وبر 

رتش ی زمینی اویب نیر وپس از تصو  طرح عملیات قادر را تهیه غربشمال  قرارگاه عملیاتی ،آن

 .به مرحله اجرا گذاشت

و  کار گرفته شده ب غربشمال  جبههبرای  ایرانهای ونیر  دومحدهای تالش اصلی تک

دکان سی طرِف به زرد کال، در منطقه عملیات ارتفاعات کالشین( قادر) عملیات نیمه گسترده

 4.اجرا گذاشته شد ردوم به 99۳۴تیرماه  ۳9در و  ریزیطرحعراق 

 )ع(سیدالشهدا قرارگاه حمزهعملیات قادر،  شرح کلی

ع به و ر ش میمهندسی رز زمانهمو  انجام 99۳۴ ماهخرداد عملیات قادر در ریزیطرح 

تبادل و  روپس از ش. دونم پیرانشهر غربشمال  ار مرزی در منطقهواحداث جاده به سمت ن

  .تصمیم به اجرای عملیات قادر گرفته شد، ندهیمختلف فرماهای ن در ردهوناگونظرهای گ

 تاریخز در ور  پنجپس از مدت و  آغاز ۳9/۴/99۳۴ تاریخدر  9قادر مرحله یکم عملیات

، 9۱9۴ارتفاعات  تأمین منظورِ به ۳/۱/99۳۴ تاریخدر . خاتمه پذیرفت ۳۱/۴/99۳۴

 ،دشمنهای ر پاتکر اثد انجامکه سر  انجامعملیات  دوبارهسرسپندار  9۳9۳و  لهوسرب، هشینوک

، بیرکم، ستوبربزین ر ، سرخیات، ستوارتفاع حصار  انتظار در در خطخودی های ونیر 

 .ندوشمیآماده شدن جهت ادامه عملیات مستقر  منظورِ بهل وسرس، باشکین

تیپ قدس و  صادر ۳/۱/99۳۴ تاریخدر رابطه با تک مجدد در  ۳شماره جزءجزءبهر ودست

یابد می یتمأمورقرارگاه و  یرندگمی قرار ۳در کنترل عملیاتی حمزه  9ه حمز  9۱۱گردانو  سپاه

                                                                 
. منطقه عمومی سیدکان در منتهی الیه شمال شرق عراق و در مجاورت مرزهای ایران و ترکیه قرار دارد و به لحاظ شرایط 4

های مرتفع و پوشیده از برف، داشتن آب و هوای ویژه، به العبور بودن، دارای کوهخاص و پیچیدگی ارتفاعات، صعب
 روند.گیرترین مناطق عراق به شمار میقاط جزء سردسیرترین و برفاستثنا مناطق غربی سیدکان، سایر ن

 مالیم است. در آن زمان نیروهای عراقی 
ً
دسترسی به قلل ارتفاعات ازطرِف ایران با شیب تند و از سوی عراق با شیب نسبتا

ان ا هفت پایگاه و پادگدرحدود دو گردان پیاده کوهستانی بودند که در خطی از سیدکان تا سرهاجری و برکیم در شش ت
 سیدکان مستقر شده بودند. نویسنده
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ینه شوکو  لهوسرب، به ترتیب به ارتفاعات سرسپندار 9حمزه و  ۳حمزه ، 9حمزه های با قرارگاه

جه در نتیو  تدارکاتیهای به علت عدم تکمیل جادهو  ردومت دشمن برخوتک نماید که با مقا

 میمتص لذا قرارگاه حمزه. دنردگمی یواگذار یهاهدفادر به تصرف پشتیبانی آتش ق بودکم

 را جهت اجرای هایگانو  دهواقدام نم هایگانیت ونسبت به تق هاوجایی نیر یرد با جابهگمی

 :به شرح زیر است هاجاییاهم جابه. عملیات آماده نماید ۳مرحله 

 آن لشکر که در منطقه غرب 9تیپو  جنوبمنطقه عملیاتی  ازپیاده  ۳۱لشکره قرارگا - 9

را  ۱ قرارگاه حمزه( -)پیاده ۳۱لشکرو  ه به منطقه عملیاتی قادر حرکتبودمستقر ( میمک)

و  رددگمی طه در خطومرب ۳تیپست با ودار خط پدافندی از بیرکم تا حصار عهدهو  لتشکی

 .رددگمی خط پدافندی دارعهدهدر شمال از بیرکم تا سرسپندار  9حمزه

 هددمیرا تشکیل  ۴حمزهو  به منطقه عملیاتی قادر اعزام گردان پنجابرد با وه ۱۱تیپ - ۳

 چهاردر این زمان . رددگمی در منطقه مستقر ۳حمزه عنواِن به گردان هشتبا  نجف ۱لشکرو 

 .قرار گرفتند ۱ و 9 و حمزه اهای در کنترل عملیاتی قرارگاه از سپاه پاسداران گردان

رات ور دستوصدو  قادر ۱شماره و  ۴ملیاتی شماره عهای طرح ریزیطرحپس از  - 9

به طرح عملیاتی  9شماره  جزءجزءبهر ودستو  ۴به طرح عملیاتی شماره  9۳ء شماره جزهبجزء

در منطقه  9۱/۳/99۳۴ تاریخ ،۴9:۴۴ تا ۴۴:9۴عملیات در ساعت  دوممرحله  ۱شماره 

 آغاز گردید که پیشرفت چندانی( منطقه سیدکان) ارتفاعات سرسپندارو  کو بارتفاعات برده

 9شماره  جزءجزءبهر ور دستوبا صد عملیات قرارگاه حمزهیت وضع با مشخص شدنو  شتندا

 نجف ۱لشکرو  به عملیات این مرحله خاتمه ۳9/۳/99۳۴ تاریخدر  ۱به طرح عملیاتی شماره 

 یتمورمأو  مستقل سپاهی را از کنترل عملیاتی رها گردانچهار و  ستیپ قدو  شهدا ویژه تیپو 

 :دنمایمیقرارگاه را چنین اعالم 

در خط انتظار با  ۳9/۳/99۳۴ تاریخ ،9۳:۴۴از ساعت )ع( هداشیدالس قرارگاه حمزه

 نوبجر به سمت ود بنا به دستوشمیآماده و  پرداخته مؤثری به پدافند واگذار اضعوتحکیم م

 .تک نماید

 عملیات قادر دومو  اهم نتایج مرحله یکم

 .قعیت دشمن در منطقه سیدکانوبه خطر انداختن م - 4

 .ضایعات عمده به دشمنو  دن تلفاتونم وارد - ۳

 .عراق شرقشمالاز هایی تقسم آزادسازی - 9
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 .ای دشمنهوف نیر ضع و برتری رزمندگان اسالماثبات  - ۴

 .احداث جاده در منطقه - ۱

 .۳والفجر قعیت دشمن در منطقهوبه خطر انداختن م - ۳

 .ارد کردن تلفات به دشمنو و  اجرای عملیات نامنظم - ۱

 .خلباناسارت یک نفر و  اپیمای دشمنوند هوفر  سهساقط کردن  - ۱

 .سیدکان پادگانایجاد خسارت به  - 1

 .بادیانو  ی مناطق دلیزیانور  توپخانهامکان اجرای آتش  - 9۴

 1دشمن پس از عملیات قادرهای پاتک

اضع قابل پدافند مستقر ودر مخودی ی هایگان عملیات قادر دوممرحله  پس از خاتمه

باز پس گرفتن ارتفاعات از دست داده مبادرت  منظورِ به خودی هایگانیت ودشمن با تق. شدند

 :باشدمیکه اهم آن به شرح زیر  دوی چندین پاتک سنگین نمبه اجرا

را به  خودبا اجرای آتش سنگین تک  26/6/4061 تاریخ ،60:06دشمن در ساعت  - 4

ی وبا رزم نزدیک از پیشر و  متوبه شدت مقاخودی ی هایگانمنطقه سرسپندار آغاز کرد که 

 عاقبت دشمن، ط مقدموستقر در خطم تالش رزمندگان به توجهبا . ندنمایمیدشمن ممانعت 

خودی های ونیر و  را تصرف( 66 - 92) 4906و  (66 - 91) 4906فق گردید ارتفاعات وم

 .رخنه دشمن را سد نمایند( 60 - 91) باشکین( 62 - 94) انستند در خط لیتانوت

 با اجرای آتش سنگین به منطقه دربند 06/6/4061 تاریخ ،60:26دشمن در ساعت  - 2

تا ساعت  انجامدرگیر رزم نزدیک شد که سر پیاده  61لشکر 4تیپی هایگانبا و  دونم ایذائیتک 

ر وکتی هایگانو  حانه دشمن را سدوانستند حرکت مذبودر خط پدافندی تی هایگان ،20:66

ن تلفات ضمن دفع سه پاتک دشمخودی های وز نیر ودر این ر . دشمن را متالشی سازند

 4.ساختند وارد آنانهای وسنگینی را به نیر 

 عملیات قادر سومآغاز تک مرحله 

 تاریخدشمن در های پاتک انجامبا  دومعملیات قادر پس از مرحله  سوممرحله 

 همچنین، .آغاز گردید 9۱۱۱و  9۱۱۳تصرف ارتفاعات و  به ارتفاعات سرسپندار ۳۱/۳/99۳۴

ر به ود که با دادن تلفات مجبورتفاع باشکین تک نمبه ا ۳۱/۳/99۳۴ تاریخدشمن در 

                                                                 
 ۳۴1، ص 991۳. محمد کامیاب، عملیات قادر، انتشارات ایران سبز، 4
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خودی های وتک نیر  9۱۱۱و  9۱۱۳گیری ارتفاعات جهت بازپس انجامسر . گردید نشینیعقب

 .آغاز گردید ۱/۱/99۳۴ تاریخ ،۴۴:9۴در ساعت 

فق شدند دشمن ومو  دهوتک نم 9۱۱۳به ارتفاع  دو جناحاز  ۳ قرارگاه حمزه روتکهای ونیر 

 .ر را تصرف نمایندوارتفاع مذکو  را منهدم

به علت ولی  ،را اشغال 9۱۱۱انست با درگیری شدید قسمتی از ارتفاع وت 9قرارگاه حمزه

 ،ر شدومجب ،9۳:۴۴ در ساعت، زمینی دشمنو  اییوآتش پرحجم هو  مت سرسختانهومقا

ی هاارانبمبو  فشار بیش از حد دشمن. مراجعت نماید لیهواضع اوبه مو  منطقه تصرفی را تخلیه

به حمزه  ۳9لشکری هایگانمراجعت و  9۱۱۳باعث تخلیه ارتفاع ( رتیوس صدد وحددر) مکرر

 .گردید( 9۱9۱ارتفاع ) اضع قبلیوم

 جملهاز  حساس رزمندگانتعدادی از و  وارد خودیهای وتلفاتی به نیر  ،در این عملیات 

ه ، تکاور ۳9لشکرفرمانده  آبشناسانحسن سرهنگ جناب 
 
رکن  کاظمی رئیسسرهنگ عزیزالل

 تاریخابرد در وتیپ ه 9۴۳گردانحق فرمانده اد عبدوسرهنگ ججناب و حمزه  ۳9لشکر سوم

 4.فیع شهادت نائل آمدندبه درجه ر  ۱/۱/99۳۴

خودی های وتک نیر  1/۱/99۳۴ تاریخ ،91:۴۴در ساعت  9۱۱۳تصرف ارتفاع  منظورِ به

دن وارد نمو و  درگیری شدیدو  با تبادل آتشخودی های ونیر . ع شدو شر  ۴سط قرارگاه حمزهوت

رای ب تیربار که مانعیهای سنگر ویژهی آن ارتفاع بهور های انستند سنگروتلفات به دشمن ت

 .را تسخیر نمایند خودی بودهای وی نیر وپیشر 

قسمتی  9۱۱۳دید کم حین تصرف ارتفاع و  رهای منطقهوبه علت تپه ماه روتکی هایگان

. ادامه دادند 9۱۱۱سمت ارتفاع  خود بهی وبه پیشر و  دهوننم پاکسازیاز سمت راست آن را 

هد دمیر ود قرار گرفتند قرارگاه دستزیر آتش شدی روتکی هایگان 9۱۱۱ن از سمت ارتفاع وچ

 .اقدام نمایند 9۱۱۳که نسبت به تحکیم ارتفاع 

براثر آتش شدید دشمن  روتکی هایگان 9۴/۱/99۳۴ تاریخ در شناییوبا آغاز ر 

هان در ور یک گر بر استقرامبنی ۴د قرارگاه حمزههانمت نمایند لذا پیشوستند مقاتوانمین

اع به منطقه ارتف تأمینبا رعایت  هایگانبقیه  ،مبنای تک مجدد ورِ منظبه 9۱۱۳الی ارتفاع وح

را  خود ۳۴شماره  جزءجزءبهر ودست( تکاور ۳9لشکر) 9قرارگاه حمزه. دندومراجعت نم 9۱9۱

و  ی لشکر در ارتفاعات کیارشکهایگاند که بر مبنای آن وصادر نم 1/۱/99۳۴ تاریخدر 

                                                                 
 ۳۱۱. همان، ص 4
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 قرارگاه حمزه انجامسر . استقرار یابند( ۱۴ - ۱۳) تا مختصات( ۳۱ - ۱۳) مختصاتسرزیرال از 

 .دنمایمیپدافند ( 1۴ - ۳۱) تا مختصات( ۳۱ - ۱۱) از مختصات)ع( سیدالشهدا

 سومنتیجه عملیات مرحله 

 ۱۱تیپمراجعت ، 9۴/۱/99۳۴دشمن به سرسپندار تا تاریخ  ۳۱/۳/99۳۴ تاریخاز تک 

 .لیهواضع اوابرد به موه
 :ضایعات دشمنو  تلفات - 1

 انهدام بیش از پنجاه درصدو  نفر دهاسارت ، زخمیو  کشته نفر صدبیش از : تلفات( الف

 عراق. ۳۳تیپ

ساقط  ،(۱یس .ند پیویک فر ، ند میراژویک فر ) اپیماوند هوفر  وساقط شدن د: ضایعات( ب

، پوعراده ت ود، زروسه دستگاه بلد، دستگاه تانک پنجانهدام ، دارپوند بالگرد توفر  وشدن د

 .تعداد سه پایگاه دشمنو  سنگر 9۱و  ریوتوسه پارک م، انبار مهمات پانزده
 :دیوضایعات خو  تلفات - ۳

 .دهشگمو  نفر اسیر ۳۴و  حو نفر مجر  ۱1۱، نفر شهید ۱۳: دیوتلفات خ( الف

دو  ،۱جی .پی .آرقبضه  ۳9، ودر ودستگاه خ نوزدهبین رفتن  از: دیوضایعات خ( ب

یک دستگاه ، متریمیلی 9۳۴ اندازخمپارهیک قبضه ، متریمیلی9۴۱انداز شکوم دستگاه

 .ابوعدد کیسه خ یازدهو  9قبضه تفنگ ژ ۳۴و  ۱۱سی.آر.سیم پیبی

 (از منطقه عملیاتی قادر مؤثرپدافند ) ادرعملیات ق ین مرحلهآخر: مرحله چهارم

 تاریخاز  ۳شماره  جزءجزءبهر ور دستوبا صد)ع( هداشیدالقرارگاه تاکتیکی حمزه س

از ساعت و  دنمایمی مؤثرپدافند ( 1۴1 - ۳۱9) تا( ۳۱۱ - ۱۱1) از مختصات 99/۱/99۳۴

 .دنمایمی یضولیت را به قرارگاه مقدم نزاجا تفومسئ 9۱/۱/99۳۴ تاریخ ،۳۴:۴۴
 سازمان رزمی

 صومخص ونیر ( -) ۳9لشکر: 9قرارگاه حمزه

 (-) ابردوه ۱۱تیپ: ۴قرارگاه حمزه

، 9۴۴گردان، تکاور ۳9لشکر 9تیپ، ۱۱لشکر 9تیپ ،(-) پیاده ۳9لشکر: ۳مزهقرارگاه ح

 .پیاده سنندج ۳۱لشکر 9تیپ 99۳گردان، ۳9لشکر 9تیپ 9۱9گردان، ۳9لشکر 9تیپ

 (-) پیاده ۳۱لشکر: ۱قرارگاه حمزه
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یک ، متریمیلی99۴ توپخانه 9۴9گردان، شک زمین به زمینودسته م :قرارگاه توپخانه

 .شاوکاتی 9۳1گردانآتشبار از 

بالگرد ) میوهان پشتیبانی هجوگر ، ۳9۴می بالگردوهج گردان: کرمانشاه زوانیر وه هوگر 

 (لگرد کبریبا) هان تکوگر ( کو شن

 جنوبدر ( -) ۱حمزه و  (لوالن) در شمال ۳حمزه ، قادر ۱شماره  جزءجزءبهر وبرابر دست

ی به منطقه عملیاتو  ی رها شده منطقه را ترکهایگانو  هنددمیادامه  خودبه پدافند ( کالزرده)

 .ردندگمی اعزام جنوب

 تهدایو  مستقر پیرانشهر پادگانتیم کنترل نزاجا در ، قادر ۱شماره  زءججزءبهر وبرابر دست

 به عهده 9۱/۱/99۳۴ تا ۳۴/۱/99۳۴ تاریخ ،9۳:۴۴را از ساعت  هایگانجایی بهجاو 

 .یردگمی

 تاریخ ،۳۴:۴۴ ساعت لیت منطقه را ازومسئ :دارد یتمأمورتیم کنترل تاکتیکی نزاجا 

ی هایگانکنترل و  واگذارپیاده  ۳۴لشکربه  9۱/۱/99۳۴ مورخ ،۳۴:۴۴ ات 9۴/۱/99۳۴

 .دنمایمیاعزام  جنوبمنطقه ی رها شده را به هایگانو  لومح غربشمال  منطقه قادر را به

 .رات زیر نیز داده شدودست 1/۱/99۳۴تاریخ در  ۱شماره  جزءجزءبهر ودست وپیر  - 

قرار  ۳۴لشکردر کنترل عملیاتی  9۱/۱/99۳۴ تاریخطه را از ومرب 9تیپ، تکاور ۳9لشکر

برقرار ( 9تیپ) 99کمبارا با تیپ ادغامی با  یهوتا اشن، بیمضرته، خزنه، لوالنر ومح تأمینو  داده

 .دنمایمیمستقر  لوالنر ورا در مح 9۱۱گردان ریمتمیلی99۴آتشبار و  دهونم

 وم ۳۴لشکر 
ً
 به در منطقه پیرانشهرو  را زیر امر گرفتهپیاده  ۳۱لشکر 9تیپ 99۳گردان قتا

را در تکاور  ۳9لشکر 9تیپو  دهورات ابالغی رها نمورا برابر دست لوالنر وی محهایگان. کار برید

 .کنترل عملیاتی بگیرید

لیت ومسئو  اعالم ۳۳/۱/99۳۴ تاریخ ،۳۴:۴۴انحالل قرارگاه مقدم نزاجا از ساعت   

 . یدگرد واگذار غربشمال  منطقه قادر به عهده قرارگاه

و  99۱گردانرا با  رادشاهینسرهنگ جناب به فرماندهی حمزه  ۳9تاکتیکی لشکرقرارگاه 

قرارگاه تاکتیکی ، غربشمال  در کنترل ۳9 - 1۳، ۱۱ - ۳9های شهادت لشکری هاگروهان

 تاریخقرار داشته که از  غربشمال  ل عملیاتیدر کنتر 9۳۳و  99۱ی هاگردانابرد با وه

 . رددگمی اعزام جنوببه منطقه و  رها شده 9/1/99۳۴

 .رددگمی ءابقا غربشمال  در کنترل عملیاتی ۱حمزه عنواِن بهپیاده  ۳۱لشکر 9تیپ
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قرارگاه تیپ و  99۱و  9۳۳ی هاگردانابرد اعالم شد که وبه تیپ ه ۳۱/۱/99۳۴در تاریخ  

 .اعزام دارد جنوببه منطقه  9/1/99۳۴ تاریخرا از 

 ۳۴لشکربه  ۳۳/۱/99۳۴ تاریخ ،۳۴:۴۴که بیان گردید پدافند منطقه از ساعت  طورهمان

به  والنلبه  یهور اشنومح تأمینو  غربشمال  کنترل منطقه با قرارگاه عملیاتیو  پیاده ارومیه

 هایگانبقیه و  مستقر هوپس پادگانلشکر در و  واگذار 99کمبابا عناصر  تکاور ۳9لشکر 9تیپ

 .اعزام شدند جنوببه منطقه  تدریجبه

 و مستقر لوالن – یهور اشنوپایگاه راهداری از عناصر جهاد سازندگی در مح ضمن ششدر 

 4.ر را متقبل شدندوباز نگهداشتن آن مح دارعهده

 نتیجه کلی عملیات قادر

 کینباش، انوگردش، لوالن، کارکازین، ستوبربرزین ر ، ستوحصار : ارتفاعات آزاد شده - 9

 .(متری منطقه حیاتوکیل 9۱)

، ربندد، مصطفیچومان، گالله، بادلیان، دیلیزیان، دیانا، سیدکانی هاآبادیو  هاشهر - ۳

 .تحت کنترل و دید و تیر قرار گرفتند نداوناو و پیرمار، روگردس، انو شهرک ما، دارالسالم، قصر

 :ضایعات دشمنو  تلفات - 9

 سیو شدند  نفر زخمی سه هزارد وحددرو  نفر کشته دو هزارد وحددر: تلفات دشمن - الف

 .ت رزمندگان اسالم درآمدندراز قوای دشمن به اسار نف

 .نفر 999اسیر و  شدهگمو  نفر 9919ح و مجر ، نفر ۳۳۴شهید : دیوتلفات خ - ب

ات و چندین دستگاه اد، ند بالگردوفر  سه، اپیماوند هوفر  ششانهدام : ضایعات دشمن - پ

و  نقطه آمادی ۳1و  سنگینو  خودرو سبکدستگاه  ۳۱۴، پوعراده ت ۳۱، مهندسیو  زرهی

 .اجتماعیو  سنگر انفرادی ۱۱

 پنجاه درصد، در گالله ۱لشکر 9۱تیپ ۳گردان شصت درصد: های عراقوانهدام نیر  - ت

 گردانرصد شصت د، شینهودر گ ۳۴9تیپپنجاه درصد ، در سرسپندار ۴9۱تیپ 9گردان

پنجاه درصد و  یهقادس، حطین، کمانده شرق دجلهی هاگردانشصت درصد ، ندوهان وکماند

 .هر هرکیوجو  الشعبی زیباریافراد جیش

، دیوخ توپخانهو  شکوسط موبه آتش کشیدن انبار مهمات دیلزیان ت: ضایعات عراق - ث

 انهدام پارک، بادالیان، الشعبی در اطراف دیاناهای جیشون محل تجمع نیر دبه آتش کشی

                                                                 
 ۳۳۳تا  ۳۳9. همان، ص 4
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 طرافا مینظاو  ات اقتصادیأسیستشدن ضایعات به  وارد ،انوشی جنوبری دشمن در وتوم

 4.پد بالگرد دشمن در دیاناو  خسارات به بالگردهاو  ردن ضایعاتوارد آو و  شهر دیانا

 ،بغرشمال  در منطقه شرایط زمینو  ی کافیون نیر بودعلت در دسترس ن به در نتیجه،

ی ویر د در نوجوم یتوضع خالصه در. پایان رسیدبه  ایرانهای وفقیت نیر وبا عدم م عملیات قادر

 متر مربع از خاک عراق دروکیلچهارصد  دوحددرشدن نتایج این عملیات آزاد ،زمینی

 یاردر این نبرد بیانگر نبرد بسخودی های وتلفات نیر و  بیان شده است ی پیرانشهرغربشمال 

 .که بررسی دقیق آن مستلزم تحقیقات بیشتری است باشدمینین وخو  وسیع

پاه س سیلۀوبهنکته جالب درباره این نبرد آن است که در فهرست نبردهای اجرا شده که  

 ، نبرد برده نشدهز این ا مینا اصالً  ،بودتنظیم گردیده  پاسداران
ً
آن  این امر به دلیل احتماال

ر به ومجبو  ارندانستند مناطق تصرف شده را نگه دونت ایران ورحملههای واست که نیر 

 .الی خط مرز شدندودر ح خوداضع قبلی ومبه  نشینیعقب

 لشکر حسن آبشناسانشهید سر های یژگیو

 ۳9رشکفرمانده ل ،این عملیات عملیات قادر به نتایج مطلوب نرسید و در با نگرش بر اینکه

 به شهادت رسید. سرهنگ حسن آبشناسانجناب  تکاور

جناب سرهنگ با طی یک عملیاتی  عباسدشتو  مهران در منطقه 99۳۴ایل سال و ا من در

دشمن  انکچند دستگاه تو  کردیم گذاریمینو  های عراقیوپشت نیر  رفتیم حسن آبشناسان

 واقع ما. دیموم نمرا هم منهد
ً
که  بوداشکمان در آمده . یمبودمان کشورو  وطن عاشق خاک ا

جناب سرهنگ حسن . دوخاک ما بش وارد روط اجنبی اینارتش یک و  ما زنده باشیم روچط

 بود لنماز اهمیت خاصی قائو  یبرای مسائل اعتقادو  ،بودبا خدایی و  مؤمن انسان آبشناسان

م رژیمن در زمان . اندوبه جماعت بخو  وقت لوکه نماز را ا کردمیشرایط سعی  تریندر سختو 

 رقِع  از طرفی،و  بودست ودوطن بسیار ایشان. دونمازش ترک بشایشان هم ندیدم که  گذشته

ی هاآموزشانی در وتدای جایشان از اب اینکهبه  توجهبا  ،از نظر شجاعت. اشتد میشدید نظا

ی اداستلیت وسال مسئی هاسال شیرازمرکز پیاده  درو  بودرنجر را دیده و  ریوتکاو  چریکی

های جنگ فرمانده عنواِن به ،از ابتدای درگیری کردستانو  عهده داشتچریکی را بر های جنگ

ی که یادز به انگیزه توجهبا  .بودنظیر کم، ودبده ومختلفی شرکت نمی هاتعملیا در، چریکی

 در یمندی زیادهعالقو  افرو با عشقی ،ی مختلفهاتدر عملیا همیشه، بودش وجود در
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نا ترس مع جناب سرهنگ حسن آبشناسان برای. نمودمیسخت شرکت و  چریکیی هاتعملیا

دش مسائل وخو  ر پیدا کندوترین منطقه نبرد حضواره در جلوکه هم کردمیسعی و  نداشت

لیتش وضمن مسئ ،هم زمان کهطوری  به. تصمیم بگیردو  لمس کندو  بیندباز نزدیک جنگ را 

و  بودنامنظم های ه جنگوگر  جزءو  کردمینیز همکاری  در ارتش با شهید دکتر چمران

 4.اددمی انجامرا برایشان  های نامنظمجنگی هاتعملیا ریزیطرح

                                                                 
صورت بگیرد، مشخص خواهد  های نامنظم شهید چمرانهای مؤثر و کلیدی گروه جنگ. اگر یک بررسی جامعی روی نیرو9

 تکاوران وهای آن گروه و مؤثرشدکه بهترین نیرو
ً
رزیده ارتش که آموزش نفرات، ترینشان نظامیان بودند، خصوصا

م های نامنظهای آن گروه بر عهده آنان بوده است که بیانگر تخصص باالی نظامیان در جنگریزی و اجرای عملیاتطرح
چریکی و همچنین، تعهد آنان در آن زمان بوده که متأسفانه کمتر از آن مردان شجاع و دلیر و متخصص سخن گفته و 

 شده است. نویسنده
، در خصوص 99۱۳کتاب شیر صحرا، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، سال  ۴۴و  ۴9در ص آقای محمدعلی صمدی

 گفته است: اسانهای شهید آبشنویژگی
ه و رزیدآدم غریبی بود، کم حرف و همواره در حال تفکر یا مطالعه و از نظر بدنی هم بسیار و شهید سرلشکر آبشناسان

گویم اده بود، سر نترسی هم داشت. اینکه میتوانمند بود. دوره تکاوری را پیش از انقالب با موفقیت کامل پشت سر نه
جهت نیست. سرهنگ نیرو مخصوص کم آدمی نبود. همه گونه امکانات امنیتی و رفاهی سر نترسی داشت، بی

 وارد عرصه نبرد شود؛ اما جناب سرهنگ آبشناسانمی
ً
جه وهیچبه توانست داشته باشد. اصاًل احتیاجی نبود که شخصا

 رساند.رفت، هرجا آتش بود و خطر، بدون تأمل خود را به خط اول آن میزیر بار چنین مسائلی نمی
 خود را به »به او گفتیم:  هابار 

ً
جناب سرهنگ، این کار شما آگاهانه به درون آتش رفتن است، آخر نیازی نیست شما شخصا

اما جناب  «خورد.ته یا اسیر بشوید خیلی به ارتش و حیثیت آن لطمه میخطر بیندازید، شما فرمانده هستید، اگر کش
داد، مگر حضرت ابراهیم آگاهانه پا در میانه آتش نگذاشت؟ مگر من از سرهنگ گوشش به کار نبود و همیشه جواب می

 تر و بهترم؟او بزرگ
عد روی میز کار و قفسه کتابخانه نصب کرده بود. ب شهید این روایت را بر چندین برگ کاغذ نوشته بود و بر دیوار اتاق کارش و

را بر عهده گرفت و با شهید بروجردی آشنا شد، عالقه عجیبی به شهید بروجردی پیدا  از اینکه فرماندهی قرارگاه حمزه
 اسلحه به دست، ا هابه چشم خود دیدم که در عملیات هاکرد. بار

ً
 کرد و بر دشمن آتشرتفاع به ارتفاع حرکت میشخصا

 گشود. حتی تالش شهید بروجردی هم برای ممانعت از حضور مستقیم ایشان در عملیات کارگر نیفتاد.می
رانداز در تیسردشت درست مثل یک نیروی پیاده تک -یا بانه سردشت -سازی جاده پیرانشهرهایی مانند پاکدر عملیات

ای نشنیده بودم. زد که من از زبان هیچ ارتشیهای عجیبی میکرد و حرفدان حاضر بود و بر عملیات نظارت میمی
کند؟ )آخه معروف بود به داران به خط مقدم اصرار میقدر در فرستادن افسران و درجهبار از او پرسیدم که چرا اینیک

 خصوص افسران نیرو مخصوص.(به این مسئله که مخالف حضور افسران در پشت جبهه است،
 در میدان نبرد نباشد، چگونه می 

ً
توانیم از سرباز انتظار داشته باشیم در زیر جواب داد: تا زمانی که افسر مسئول شخصا

 آتش و گلوله مقاومت کند و خوب بجنگد.
های ارتش وارد عملیات بشوند و وکرد ابتدا نیر شد و سعی میهای بسیجی در عملیات میدیدم که مانع حضور نیرو هابار

وقتی دلیلش را از ایشان پرسیدم جواب داد، تا زمانی که نیروی ارتشی و وظیفه توان دارد نباید از دماغ نیروی داوطلب 
ما نظامیان است که وارد عمل شویم، ما پول خونمان را از این دولت و مردم ظیفه ای خون بیاید. در درجه اول وقطره

 مان را انجام ندهیم.ظیفه، زندگی ما بر ما حرام است اگر در مقابل، وگیریممی
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 ۳9لشکرمانده سپس فرو  بومنص)ع( سیدالشهدا حمزه قرارگاه فرماندهی به هم هابعد 

ه شهادت ه باالیی کبه جایگا توجهبا . شهادت نائل شدرفیع درجه  به عملیات قادر در و شد تکاور

ی وحی ر وبرجسته در یک منطقه از نظر ر  ایفرماندهشهادت  الوصفمعنزد ما شیعیان دارد 

بعضی  ،ما یک اصل را که در نظر بگیریم، یمون بر ول بیر واما ما نباید از اص. گذار استتأثیر نفرات 

 وردر کشما ولی  ،ریمجهان دا انی درو از نظر ر  شده را ل پذیرفتهویک اصما ، دوشمیچیزها فرع 

 .سر بدهد تا خواهدمی ی سرایران، گوییممی دمانوخ

 جو فو  ر یافتندوحض هادر جبهه مردم. ردودش را گیر آوسرخ ایرانلت م میانقالب اسال در

 همین اصل. اصل کلی استیک این . ردندودشان را گیر آوخ چرا؟ زیرا سر، ج شهید شدندو ف

 .در فرماندهی است ترکوچکای منتهی در مرتبه

، ندوشمیهمه عاشقش ، تجربه باو  با دانش، زودلس، فکرشوخ، شجاع، فویک فرمانده رئ

شهادت هایش عشق به وهم نیر  هر چقدر حاال، سدر میشهادت ه فرمانده ب قعی که اینوم

 رمانست که فزیرا دیگر آن سر نی ؛دکنمیدش را یک مقدار متزلزل وخ آن یگان، داشته باشند

 زیرا آن فرمانده ؛خوردمیآب از آب تکان ن، دور میکه یک فرمانده  هم اقعوبعضی از م. بدهد

 .هایش نداشته استونیر ی در جان ذونفو  جاذبه

 دی راحل فرمان امامهمه طبق فرمایش و  ز باشندوسدل ههم فرماندهی اگر سلسله مراتب

ا رفتن چیز بهیچ، تب داشته باشندهمه یک مکو  یک اندیشه باشندو  ه یک دلهم ،باشند واحد

 فرماندهی را به، ستوسایه ا که شجانشینو  دور میچرا که فرمانده . دور میفرمانده از بین ن

 واقع نیواگر معاولی  ،انداش را دیدههمه سایه. یردگمی عهده
ً
 روظایفش قصو در یک مقدار ا

 .دوشیممتزلزل  واحد آن، ایمان نداشته باشند وبه ا نفراتو  کند

ض یوعتیا و  حو یا مجر و  شهیداش در حین جنگ که فرماندهایم هایی را دیدهواحد ما

 یلین خومعازیرا آن  ؛اندداده انجامشان را ظایفو خوبیبهنفرات و  فرمانده شده نومعاو  اندشده

 لذا هرکسی در رده، هکردمیعمل  بهتر از فرمانده گاهی همو  همانند فرماندهو  هبودب وخ

ا ی، ن استومعا، حاال فرمانده است. ط به فرمانده را داشته باشدوآن صفات مرب دش بایدوخ

 ی راواقع یک فرماندهو  صیات یک رهبروخصدشان وهان تیپ خاگر فرماند. جانشین است

لیت وده مسئورا در محد اموظیفه یند من کهوگمی .ندوشمیمتزلزل ن وقتهیچ، داشته باشند

هم دمی انجامدم را ولیت خومن مسئ ،بیاید یا نیاید خواهدمیحاال هرکسی  ،دانممیدم وخ
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ده د فقدان یک فرمانتوانمییک تفکر داشته باشند نو  باشند واحد این است که اگر همه ید

 4.داشته باشد ئی در یگانوس تأثیر

 
 99۳۴ال ، سالله قریشی ـ ارومیهتجلیل از خانواده شهدا با حضور آیت

 پیاده ارومیه 28لشکرفرمانده  عنواِن بهعملکرد و  اقدامات ،مشکالت 

اهی با برادران سپ، شدم سپس فرمانده تیپ مهابادو  من زمانی که فرمانده تیپ پیرانشهر

تا با  ،ای داشتمصمیمانهو  همکاری بسیار نزدیک هاتیاعمل انمند دروی توباز  عنواِن به

  .نمائیم پاکسازی ضد انقالبعناصر وجود ث وانیم منطقه را از لوهمکاری یکدیگر بت

 ازیصیادشیر علی  جناب سرهنگ ،ارتش ی زمینیونیر  یر فرماندهودست به بعد از اینکه

 در مرزمانهمآیا د که وش سؤالشاید . انتصاب یافتم پیاده ارومیه ۳۴کرلشفرمانده  عنواِن به

                                                                 
ای بر اساس شایستگی تعیین و انتصاب موضوع بسیار مهم در خصوص انتصاب فرماندهان این است که اگر فرمانده. 9

یگانش  قیت را نصیبتواند به درستی در شرایط بحرانی اعمال فرماندهی کند و موفیافته باشد، نه بر اساس روابط، می
 پذیرند. پذیرند و دستورات او را با جان و دل مینماید؛ زیرا زیردستان او را قبول دارند و می

ای خدمت کرده باشد، سپس معاون گروهان، از فرمانده دسته های رزمیشود، باید در یگانکسی که فرمانده تیپ می
ان، فرمانده گردان، ستاد تیپ، معاون تیپ و در نهایت چنانچه فرمانده گروهان، خدمت در ستاد گردان، معاون گرد

 این فرد وقتی سیستم ارزیابی کارایی و همچنین، فرماندهی وی در مشاغل قبلی در حد ایده
ً
آلی بوده باشد، قطعا

 تواند فرمانده خوبی باشد. عنواِن فرماندهی تیپ انتصاب یافت میبه
های الزم و تجارب کافی ندن این سیکل فرماندهی در مسیر خدمت و کسب آموزشای که بدون گذراطبیعی است فرمانده

 با مشکل جدی مواجه خواهد شد و بیشترین زیان را اول چنانچه به
ً
عنواِن فرمانده تیپ انتخاب و انتصاب یابد مسلما

 مردم کشور متحمل خواهند شد؛ زیرا امنیت آنان و کشورشان
ً
. به مخاطره خواهد افتاد زیردستانش سپس ارتش و نهایتا

 نویسنده 
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ت که یت این اسواقع ؟ند یا مخالفبودافق وارتش از این انتصاب استقبال کردند یا خیر؟ آیا م

کسی و  چیزی هم نشنیدمو  من اطالعی ندارمولی  ؛هم شده باشدهایی تصحب بودممکن 

. یندوگمی بویک عده هم خو  اقعی یک عده بدوباالخره در چنین م. ای نکرده استهم گالیه

 فرماندهی نزاجاکه  بودتکلیفی و  لیتومسئ، بوداما آن چیزی که برای من در آن مقطع مهم 

ال ح. بودتکلیف شرعی  که آن هم بودکرده  واگذار به من صیادشیرازیعلی  جناب سرهنگ

 الً اص. بدش بیاید خواهدمییا و  امشدهشش بیاید که من فرمانده لشکر وخ خواهدمیکسی 

یند وگکه به من ب بودم نحتی برایم مه، بودبرایم مهم نو  ردمکنمی توجهمسائل  اینگونهمن به 

 بیخوبهم را یترمأموو  فتمر میزیرا ، بده انجامعملیات چریکی  وبر و  چریک باش یک سرباز

 .ادمدمی انجام

 رم این است که کسیومنظ. بود آنهاافکارم متمرکز و  یدماندیشمیی ترمهممن به مسائل 

زی که کسی وآن ر . دهد انجامش کشوراند کاری برای ود بتوشمیشحال وز است خوکه دلس

من مشتاقانه به آن منطقه  ،مت کندیا در آنجا خدو  ردورا بیا اسم کردستان ،ردکنمی تئجر 

ی های عملیاتواحد را به خدا ما را به وت» :بسیاری به من گفتند. ع کردمو خدمتم را شر و  رفتم

 «.یدمنتقل کن کشور جنوبمستقر در 

 ستتوانمین ،ناختشمین خوبیبهآن را اگر کسی و  ای داشتویژه شرایط کردستان 

سالم به  ،مسیر هنگام تردد در اددمیشرایطی داشت که کسی احتمال ن آنجا. خدمت کند

ط مقدم اند به خوبت اینکهچه رسد به ، آن منطقه برسدی هاپادگانیا دیگر و  پیرانشهر پادگان

 .جبهه برسد

ی راب که داندمی، ش کرده باشدوهای بیگانه را گورادی یا یادش باشدآن روزها را اگر کسی 

ر ومزد سرهنگیا و  ر خمینیومزد بودعراق گفته  وچندین بار رادیو  ندبودمن جایزه گذاشته  سر

، مگفتمی به دشمنو  مکردمیز من مصاحبه وفردای همان ر . اصل کردیمو  به درکو  را کشتیم

 .منتظرت هستم که سرت را از جا بکنمو  ز زنده هستمومن هنو  ضرر کردی والحمدالله ت

 ،ه بهتریند چوبد بگ. یا نگفت این به من بد گفت !ایو  ای اینکهنه  !مبودر این افکار من د

دنبال چنین  لذا من اصالً . موشمی کاردر آخرت از یکی طلب دانممیمن  اینکهبرای 

و  دمیاندیشمی آنهاست به بایمیاشتم که د میظایف مهوو  لیتومن مسئ. مبودی نیهاحرف

در راتم را نفو  انم یگانموادم تا بتدمی انجام هایملیتومسئو  ظایفو در راستایتمامی تالشم را 

 .هدایت نمایمو  کنترلجنگ 
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پیاده  ۳۴لشکریکی  م داشتیمومظل لشکر بسیار ود ،دورانآن  ما در یت این است کهواقع

ر یدات را دتهدو  هالشکر بیشترین آسیب وآن د. بود پیاده سنندج ۳۱یکی هم لشکرو  ارومیه

 ،ی زمینیوهیچ یگانی در نیر  کهدرصورتی ،ندبودمتحمل شده  هاجاییهجاب درو  هاپادگان

زه استحفاظی قرار داشتیم که وما در یک ح. بودایی ارتش دارای چنین شرایطی نوهو  دریایی

 بایی اهتومسائل دارای تفا دیگرو  ینید، اجتماعی، ند که از نظر فرهنگیبود یتیدارای جمع

 . بود کشورسایر نقاط  در ی زمینی مستقروهای نیر لشکر دیگر

دیگر و  یهترکو  عراق کشورمختلف با پشتیبانی های ژیولوبا ایدئ ضد انقالبی زیادی از هاگروه

 .ندبودرده وآوجود  به آنهامشکالت زیادی را برای  و لشکر پراکنده وها در منطقه این دکشور 

، دوشمیان ختم و های باردهوکو  بانیتا منطقه اسماعیل برادرس که به دره وماکمنطقه  از

 از هابطلتمام سلطنتیم که بودترکیه هم مرز  کشورمتر با وکیل 9۱۴د وحددریعنی مسافتی 

 یبینپیشحتی و  تمرکز اطالعاتو  ز تالشما باید یک مقدار ا. دندشمیاین معبر تغذیه 

 .یمکردمیدمان را برای این قسمت صرف وهای عملیاتی خکار

 آنها رینتبزرگدارد که وجود  ارتفاعات خیلی زیادی بانه ه درورکوبانی تا منطقه ساز منطقه دره 

که  عمرانحاجهای هوکو  تسور های حصار هوبعد هم کو  لوالنو  زردگال، بارزان، زردگالهای هوک

و  یجانهال د هم ارتفاعات کهنهبعو  سپس تپه شهدا، است ۳۱91هایش ارتفاع یکی از دامنه

 االنبعد هم منطقه و  پازاود هایهوآن طرف هم به ک ازو  اتانوهای آلهوسد به کر میو  آباددینبا

 . دوشمیمتر وکیل صدتهفل جبهه نزدیک به وه که از نظر طورکوباالخره به سو  سردشت

ستانی هود حداکثر در یک منطقه متعارف نه کتوانمییک لشکر با سه تیپ  کهدرصورتی

هم با استعداد  داکثر با سه تیپ آنح( غربشمال  منطقه) آن منطقهی هاناهستومثل ک

 .ت نمایدمحافظو  شاندومتر را بپوکیل ده، تجهیزاتیو  نیروی انسانیدرصد از نظر  سازمانی صد

نایی چه مب بر هاتقدم. دوبررسی ش هاتقدمو  دودر چنین شرایطی باید تحلیل جنگی بش

 نقاط وارد از آن معابرو  دود به ما نزدیک شتوانمیلی که سریع دشمن ود؟ اصوشمیبررسی 

د وجو ویک جاده مرزی بازرگان به ماک، ترکیه کشورداخل این معابر نسبت به  .دوحساس ما بش

به و  روذرد به دره قطگمی یواست که از باالی شهر خ( راه آهنی) یکی از آن جاده ریلی. دارد

 .خاکی استو  هستانیوک یکی هم جاده بسیار سخت. یابدمی ترکیه امتداد کشور

 ،یزه استحفاظودر ح ایرانترکیه با  کشورمنطقه مرزی و  ط به زمینوبررسی اطالعات مرب

تناک حشو بانی بگذریم یک منطقه بسیار بازاگر از قسمت دره. است پیاده ارومیه ۳۴لشکربا 
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باالی  هایش ارتفاعحتی بعضی از قسمتو  اعات بسیار بلندارتفو  هادارای پرتگاه، از نظر زمین

س که ارتفاعات ود تا منطقه حصار وشمیع و دارد که از منطقه بارزان شر وجود  متر سه هزار

یک جاده باریک هم ما احداث . ندباشمیمتر در آن منطقه  سه هزارد وحد لوالنو  زردگالر

 یهودمان با دشمن را حفظ کنیم که از اشنوتماس خو  ی عراق برسیمهاوانیم به نیر وکردیم تا بت

 .بود لوالنسمت به 

 تذشگمی عمرانحاجکه از ارتفاعات  بود ز به پیرانشهروندودر آن منطقه را معبر ترینمهم

نام به  ،بود ضد انقالبی نیز داشتیم که معبر یک معبر پیاده دیگر. بودجاده آن قابل تردد و 

ه داشت ز اداموندوقصر را پادگانتا پشت و  ل داشتومتر طوکیل چهل تا سی که آبادبادینمعبر 

به  معبر سردشت، یک معبر هم. یمبودحساس و  ی آن منطقه دقت زیادی داشتیموکه ر 

 .دشمیدیزه ارد قلعهو و  رد شده پازاوکه از ارتفاعات د بوددیزه قلعه

 بودن ای، یمبودهای عراق انتخاب کرده وی نیر وگیری از پیشر و مزیت زمینی که ما برای جل

عملیات  وقسمت که آن هم طی د وبه غیر از د بودهای ما وب در دست نیر وکه ارتفاعات سرک

 ،ی نداشتیمتوجه آنهاداشت که ما زیاد به د وجو تعدادی هم ارتفاع. را از دشمن گرفتیم آنها

یم تا تحرکات دشمن را زیر کردمیکسب اطالع به آنجا اعزام و  ششوهایی را جهت پونیر ولی 

و  مناطق ما به چنین، دیمشمیغافلگیر ن، یمکردمیبا کسب اطالعاتی که و  نظر داشته باشیم

آن  دوار  یاو  دشمیر آن مناطق مستقر یی دوزیرا هر نیر  ؛فتیمگمی گاه مرگکمینیی هانزمی

با بالهای طبیعی مانند ریزش بهمن یا سرمای شدید که ، بوداگر در زمستان ، دشمی هانزمی

 .لوالنمانند منطقه  ،فتر میاز بین ، سیدر میدرجه زیر صفر هم  9۱قات تا وگاهی ا

در چه ، ند چه در زمستانبوداتی حیو  داشت که برای ما بسیار حساسوجود  نقاطی هم

 مانند قمطره باال که ما ،یمکردمیست از آن مناطق محافظت بایمیهر شرایطی  درو  تابستان

جود و در آن منطقه در فصل تابستان هم برف ،یمبودرا در آنجا مستقر کرده  توپخانهان بانهدید

ارتش جهت بازدید به منطقه آمده تعدادی بازدید کننده از ستاد مشترک  ماهمرداددر . داشت

صل ئید در این فوبگو  ید تهرانوبر ، را دیدند که به آنان گفتیم های ارتفاعات برفور و  ندبود

 و در آن منطقه معم، بازی هم کردیمما برف ،گرما
ً
ما در آن منطقه در . بارش برف زیاد است ال

ها را تدارک ویخی نیر های نلوت از آنو  یمکردمییخی احداث های نلوفصل زمستان ت

در . دشمیب وما محس ویژه کارهایء ساندیم که جزر میمهمات و  قهوآذ آنهابه و  یمکردمی

 .ادیمدمی انجامها را وزیادی تدارک نیر های ع با سختیو مجم
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 یزن ما باید دشمن را، بررسی کامل زمین منطقه عملیاتو  اردوبه شناخت این م توجهبا 

شمن از د مثالً . یمیافتمیاطالع و  یمبردمیارد بسیاری پی وباید به م، ناختیمشمی خوبیبه

هایی را با چه تجهیزاتی مستقر ودر مقابل معابر ما چه نیر و  نظر استعداد در چه شرایطی است

بار اطالعات دقیقی را از دشمن  ساعت یک ۴۱یم حداقل هر کردمیکرده است؟ ما سعی 

 .یموتا غافلگیر نش منمائیکسب 

عال را ف هایگان دومرکن  اینکهیم یکی کردمیاخبار از چند منبع استفاده  آوریجمعبرای  

. نمایند آوریجمعاز دشمن اخبار  خودذی وامل نفوستیم تا با عخوامی آنهااز و  یمبودکرده 

. ندکردمی آوریجمعاطالعات دقیقی را و  فتندر میباید به منطقه دشمن  آنهاامل وع

اکتفا  دریافتیهای به گزارشو  شینندندر ستادها ب دومالن رکن و مسئو  تیم نفراتگذاشنمی

ه اقعی هم کوم. ندکردمیگزارش و  حقایق را از نزدیک مشاهدهو  فتندر میبلکه باید ، کنند

تقاضای  ،سیدر مینظر به  عادی غیرشرایط منطقه و  یمکردمیخیلی احساس خطر 

گسترش یت وضع ایی به آخرینوهای هبا تفسیر عکسو  یمکردمیایی وری هبرداعکس

 ما .یم که قصد دشمن چیستیافتمیدر و  یمیافتمیآگاهی  آنهااستعداد و  های دشمنونیر 

 واقع
ً
این . یمکردمیبررسی  دشمن را کامالً  ،متری عمق منطقه عملیاتوکیل چهلتا عمق  ا

 وددریافتیم که دشمن  هاما در همین بررسی. کردمیمهیا  حساسیت ما را برای نبردها کامالً 

که  ودباهد بیانگر آن وشو  قرائنو  دهومنطقه نم وارد یک لشکر پیاده راو  هستانیولشکر ک

 .دشمن قصد حمله دارد

یف ضع و های ما خیلی کم استوشدیم که نیر  توجهم ردهایمانوبر همین اساس در برآ

ی ویر ی نهایگانیم که بودآگاه  ما کامالً . بوداهیم وخ پذیرسیبآرت تک دشمن ودر صو  هستند

ی ی زمینی آگاهوی نیر هاتدیومحدو  راتوبه مقدو  زمینی ارتش در سایر مناطق درگیر هستند

 .کمک کند وقت ما در اسرعاند به وان آنچنانی ندارد که بتوستیم که تدانمیو  داشتیم

 ینکهاکه به این فکر افتادم که ما برای  بودن نگذشته سه الی چهار ماه از فرمانده لشکری م

لشکر را  و نیاز داریم که ابتدا یک تیپ تشکیل، مبیاییبر هایتمأمور ترینانیم از عهده بیشوبت

فزایش ا گردانبه چهار  گردانها را نیز از سه ی تیپهاگردانثانی  در .تبدیل به چهار تیپ کنیم

 .چه در پدافندو  چه در آفند، دهیم انجامسعت بیشتری و ا درر  هاتانیم عملیاودهیم تا بت

 
ً
در  ونیاز داشتیم یک نیر  ،ادیمدمیاضعمان را از دست وم چنانچه، در پدافند خصوصا
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مید این به ا اینکهنه  ،اضع از دست رفته را تصرف کنیمومو  دسترسمان باشد تا پاتک کنیم

 4.مان تالش کنیماضع از دست رفتهورای مبو  اگذار کنندو  واندیم تا به ما نیر ممی

که  طور همان. ما یک تعریفی برای فرماندهی لشکر داریم یک تعریف هم برای لشکر داریم

ا د تشمیع و شر  اغدزمان از ارتفاعات داالمپر  در آن لشکرلیت فرماندهی وئمس، اشاره کردم

و  ترکیه کشورلیت مرزی با ومتر ما مسئوکیل ۱۳۴نزدیک به . بانه ه یعنی تا غرب شهرورکوس

 .هستانی مشکالت زیادی را داردوکو  وسیع شش آن منطقهوعراق داشتیم که پ

قه منطو  در سردشت پازاودهای هوای که از کیم در جبههبودد شده وما محد از طرِف دیگر،

ه ک ارتفاعات کالشینو  د تا برسد به پیرانشهرشمیع و شر  تودولهو  تانوهای آلباالی جنگل

سیصد د شمیان سه تیپ که نوبا ت. متر جبهه در عرض با دشمن داشتیموکیل سیصدنزدیک به 

شش هم وی پونیر  وسعتی حتی برای چنین ،پشتیبانی کردتاکتیکی  گونههیچمتر را با وکیل

 ریمونخ روسط دشمن دوتو  دمان را حفظ کنیموخو  انیم منطقهوبت اینکهبرای . گمارد توانمین

یی هایگانیا  ست یک یگانبایمیحداقل و  شاندیموپرا میان هایمباید خالء، یمواحاطه نشو 

رد نیاز وستیم در مناطقی که متوانمیداشتیم تا میرس دست ی ضربتی درهایگان عنواِن بهرا 

 .عمل کنیم وارد را آنها، بود

مان هایتم ضعفدانسمی. تم اشکال کارم چیستدانسمی ،مبودمن که فرمانده سرزمینی 

ا دم را بوخ، متوانمیم که به این نتیجه رسید، مبودداده  انجامکه هایی با بررسی. چیست

 امالً به منطقه کو  در آن زمان تجربه کافی داشتم .تیار داشتم بازسازی کنمامکاناتی که در اخ

 ن اداری لشکر را نیزومعا .مبودرا تجربه کرده  مهابادو  تیپ پیرانشهر فرماندهی .مبودآشنا 

های یپذیرآسیبو  مبودآگاه  کامالً هم   ۳۴لشکری هاتدیومحدو  راتوبه مقدو  تجربه کرده

 .مبود واقف خوبیبهو  ستمدانمیدمان را ورات خومقدو  دمانوخ

، عملیات در منطقهن بودمؤثر و  ست برای حفاظت از منطقهبایمیتر هرچه سریع روازاین

پیاده  ۳۴لشکرزیرا  .این کار را داریم انجامان وتم ما تدانسمی .ادمدمی انجاماقدامات مؤثری را 

حتی  ،تجهیزات کافی در اختیار داشتو  وسایل که بود ارتش مییکی از لشکرهای قدی ارومیه

                                                                 
 دارای دوازده گردان رزمی .9

ً
است با سه قرارگاه تیپ که فرمانده لشکر با واگذاری  یک لشکر پیاده و یا زرهی معموال

با توجه به اقتضائات خاص منطقه عملیاتی، از منطقه استحفاظی خود محافظت  هاهای رزمی به تیپگردان
 باشند.هستند که با توجه به شرایط منطقه سرزمینی و تهدیدات منطقه دارای چهار تیپ میهایی هم نماید. لشکرمی

 سه تا پنج گردان رزمی را در جنگ اداره، هدایت و کنترل  
ً
فرمانده یک تیپ رزمی به همراه افسران ستاد تیپ معموال

ان با توجه به محل استقرارشان و میز های خود کردند که آن هم بستگی به تدبیر فرمانده لشکر داشت تا به تیپمی
 نمود. نویسندهای حساس، تا پنج گردان رزمی نیز به آن تیپ واگذار میتهدیدات و قرار گرفتن در منطقه
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یم در ستتوانمیهای آمریکایی زیادی داشتیم که وپالتو  رکتوداری ما ارشتهدر انبارهای سر

، ختشرایط س درو  برابر سرما تا نفرات در، ر دهیمقرارمان وی تکاهایگانفصل سرما در اختیار 

 .دهند انجام خوبیبهصفر زیر درجه  بیستشان را در سرمای یتمأمور

 ،است ویژه لحاظ از هر غربشمال  مسئله حائز اهمیت این است که کل منطقه قرارگاه

بارها  .است العبورصعبو  هستانیوک طقهمن، منطقه را بررسی کنیم، یعنی اگر از نظر زمین

با یک بارش باران  واضع جلومنتهی به مهای جادهو  یمکردمیسازی که ما جاده بودشده 

ه پانزد ،پیدرپیی هانیا بهمو  هاهوز کریزش سنگ او  دندشمی ومح ری کامالً بهاآسای سیل

یم کردمیست کلی تالش بایمیو  کردمی هاکردن جادهباز و  پاکسازیز ما را درگیر ور  تا بیست

 . ط مقدم ایجاد کنیموتا معبری را برای رسیدن به خط

 ،ای هم نیاز داردویژه تجهیزات ،ای داردویژه هستانی تاکتیکومعابر کو  جنگ در مناطق

آن  ،یمردکمیاگر در جایی یگانی را مستقر و  مستقر نکنیم وجا نیر  هر یم که درکردمیما سعی 

دش وخ ،به آن یگان کمک کنیم نتوانستیماند حداقل یک ماه اگر ما وبتو  دکفا باشدویگان خ

 .مهمات داشته باشدو  غذاو  بجنگدو  را اداره کند

اضعی را در یک چنین شرایط سختی اشغال وم ،دقیقهای رت با بررسیودر هر ص

 دیآما های پشتیبانیسنگر ، گفتممی که بودادم این دمیری که ولین دستوا. یمکردمی

ه لورد اصابت گلورا انتخاب کنید تا م آنهااضع ودر یک جای امن مو  دتان را درست کنیدوخ

م تا یکردمیمهمات برایشان درست و  ارباروانبارهای خ. دشمن قرار نگیرند توپخانهو  خمپاره

ت داشته سخو  زهای زمستانوغیره برای ر و  مهماتو  ختوس، اد غذاییوذخیره م صورِت به

مهیدات تمام این ت ،دوع شو یخبندان شر و  برفو  فصل زمستان فرا برسد اینکهما قبل از . باشند

 .دیمشمیمتذکر و  زشوارد را به فرماندهان آموین ما میتما. ادیمدمی انجامرا 

باید  وت د؛تیان هسودرست است که ست، فتیمگمی بودان وهان که ستوبه یک فرمانده گر 

با  و دزنده نگاه داری ،ایضعی که مستقر شدهونفراتت را در مو  دتواه خم دومدت انی به وبت

ه ن ما تجربوچ، دنفرات یگانت را حفظ کنیو  دتوسالمت خ دانیوتا بت ددشمن هم بجنگی

 .یمبوداردی را دیده وچنین مو  داشتیم

 رانوکه هم ب بودز آنجا را هم مه گرفته ور  ۳۱داشتیم که  االنسبوضعی در باالی موما یک م

یم به ستتوانمینه از طریق زمین نو  اونه از طریق ه. بودالک برف منطقه را فرا گرفته و هم کو 

 م در چهپرسیدیو  تماس گرفتیم سیمبیبا فرمانده آن یگان از طریق . کمک کنیم هایگانآن 
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ز ور  لودر ط، دبودید ن اضع اصالً ودر آن م. همه چیز داشتند .«عالی» :یتی هستید؟ گفتوضع

 یالک نفرات تا چند مترو کو  برف یا مهوجود  باو  در شب هم که تاریکی مطلقو  بودران وبو  مه

 باید در همان. ح را تخلیه کنندو ستند مجر توانمیحی داشتند نواگر مجر . یدنددمیرا ن خود

 .دشمیا و مداو  ح رسیدگیو ضع به مجر وم

نامناسبی را داشتند از پزشکیاران متخصص استفاده  منطقه که شرایط ویژه یهاپایگاهدر ما 

 ،کردنبخیهو  ست اقدامات جراحیتوانمیو  پزشکیاری که تجربه کافی داشت. یمکردمی

 .دهد انجامغیره را و  کردن زخمپانسمان

آن پایگاه یک یا و  مدآمیوجود  درگیرهای شدیدی بهو  دشمیحاد یت وضع اقعی کهوم

 ،ستیم از بالگرد استفاده کنیمتوانمینه  ،ای نداشتیمما هیچ چاره. داشتح بد و چند نفر مجر 

ر ولذا مجب. تحرکی نداشتیمو  بودد شده واصالتی هم که مسدومهای جاده، بودنه دیدی 

 .میکردمینه مشکالت را از این طریق حل واینگو  جا کنیمحان را جابهومجر  ابو دیم با دشمی

یک و  قاطر سیلۀوبهو  س قاطر گرفتیمرأ ُنهست ودآقای رفیق سپاهزیر و ما از در پیرانشهر

با و  یماددمی انجام، دشمیتدارکاتی را که با قاطر حمل  وسایل با پشتیبانیو  تیم گشتی

 سیلۀوبهری را ودیگر کارهای ضر و  رسانیهم کمکو  هم تدارکات. ردیموآمیح هم و ها مجر قاطر 

 .ادیمدمی نجاما ابو د

 :ی زمینی گفتمونیر  یفرمانده مشکالتی که داشتم بهو  به شرایط منطقه توجه با

قا ارت گردان چهاربه  را نیز هاتیپی هاگردانو  تیپ کنم چهارلشکر را تبدیل به  خواهممی»

 ی؟توانمیآیا  :دندوایشان فرم( .گردد گردان شانزده ی رزمی لشکر هاگردانیعنی ) «.دهم

 تا کنید من ظرف سه واگذار را به من نفر سرباز هزار دو سرباز،نفر  هشصدجای شما به» :گفتم

ان ایش «.مکنمیه گردانلشکر را نیز چهار های تیپو  تیپ چهارم لشکر را تشکیل ،ار ماهچه

 مینتأرا نیز  آنها» :گفتم «د.یکنمی تأمیننه ورا چگ هاگردانتجهیزات و  اسلحه» :دندوفرم

کال اش» :گفتم «.کنیم واگذار نداریم خودرو» :ایشان گفتند «.یدرا نکن فکر آنها، مکنمی

  «.ندارد

 آنها کنیم؟ تأمینافسر را از کجا و  داردرجه، ی زمینی به ما سرباز بدهدواگر نیر  فکر کردم

تن فیک یگان جدید جهت قرار گر  تأسیسارد دیگر که از الزامات وبسیار مو  ندخوامیزش وآم

از . مزه تشکیل بدهیور  چهلهبانی وزشگاه گر وبه فکرم رسید که یک آم. باشدمیرزم  میداندر 

ر ودر جبهه هم حضو  ندوست دارند به ارتش ملحق شوطلبی که دوچه کسانی؟ از سربازان دا
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 دیده هاعملی را هم در جبههی هاآموزش از طرفی،و  داشتند تجربه جنگیدن را نیزو  داشتند

 .ند که تقدم استخدام را به آن سربازان دادمبود

 سپس آن را به ،دمونم تأسیس هوهبانی ابتدا در پسوزشگاه گر ویک آم ،ندوبا یاری خدا

طی در شرای عمالً و  ردوزش بخوش نفرات تحت آموله به گودادم تا صدای گل انتقال پیرانشهر

و  دهندتطبیق بیت وضع دشان را سریع باوانند خوحس کنند تا بتزش ببینند که جنگ را وآم

ر نف چهارصدره نزدیک به وباالخره در سه د. را نیز داشته باشند هاآموزشانگیزه دریافت 

ت دریافو  داشت که از نظر کیفیوجود  نفرات دیپلم هم آنهازش دادیم که بین ورا آم داردرجه

 .ندبوداد وکالس س هنُ داشت که دارای وجود  راتی همالبته نف .ندبودب وزش بسیار خوآم

 آنهاانیم واری اعطا کردیم تا بتودرجه است، ندبودکه دارای مدرک تحصیلی دیپلم به کسانی  

 .غیرهو  اندازخمپارههبان دسته ومانند گر  ،هبان دسته پیاده بگذاریمورا گر 

ن وعاکه م نیکفردسرهنگ جناب  .مبودکرده  آنهازش ول آموبی را هم مسئوافسران بسیار خ

 ، بود لشکرعملیاتی 
ً
 ،زشی را ایشان بررسیوآم تمامی متونو  بود آنهازش ول آمومسئ شخصا

 .ندکردمیکنترل و  نظارت

صنف پارچه ، شانوصنف طال فر ، انجمن بازاریانو  النو بی با همه مسئوارتباط خ چون

 تمامی آنهااز . داشتم ف مختلف دیگر در بازار تهرانوصنو  شانوصنف کاغذ فر ، شانوفر 

دستگاه  تشص درحدود آنها. است کردم برای کمک به جنگ ما را یاری کنندودر خو  اهشوخ

فرماندهی نزاجا جناب . متر برای لشکر خریداری کردندوصفر کیل وانت تایویوی تودر وخ

 :من گفتند به ،امکرده تأمین خودرو راشنید من کسری  وقتی صیادشیرازی سرهنگ علی

 «.کنید واگذار سنندج ۳۱لشکرتاها را به ویودستگاه از ت بیست»

رده وآ هسیلو هسپاهای برای بچه، آمدند سردشت بود سپاهزیر و که دوسترفیقز آقای ویک ر 

نه  بودالبته همه چیز در خدمت جنگ . هم من از ایشان گرفتم خودرواله وح دهکه تعداد  بود

 ،ظهوریدر خدمت سرهنگ 

ن نیز ره مودکه هم بودرا که فرمانده پشتیبانی منطقه  انیردخدا رحمت کند تیمسار باین

یبانی پشتو  حمایتیگان ما را که شده  هر طورباید  دانممینمن ، انیردباین» :گفتم وبه ا، بود

ط ن شرایوچ ،طرفیکهم  وت، طرفیک توپخانهی هاگروهو  همه لشکرها» :ایشان گفت «کنی

ه یک ب. تا لشکر ود امشدهببین من » :گفتم «ی؟هخوامیچقدر جنس  وت. استثنایی است وت

پیاده که هر  ۳۱لشکر و پیاده ارومیه ۳۴لشکریعنی  ،لشکرم ود االنمن ، لشکر که بند نیستم
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من چهار ولی  ؛داشت تیپ ود تکاور ۳9لشکرزمان  آن. ندبوددرگیر  غربشمال  در منطقه ود

 تکاور. ۳9لشکربرابر  دود شمیکه  گردانهر تیپ چهار و  تیپ

یم وبر  و ستیم حرکت کنیمخوامیکه  وقتی ،بود وسیع بسیار پیاده ارومیه ۳۴لشکرمنطقه 

دارمری های ژانونیر کم  تأمینستیم به توانمین، یمومقابل عراق مستقر ش درو  اضع در خطوبه م

در جاده مین  بودممکن . مکردمیدم را برقرار وخ یگان تأمیندم ومن باید خ. کنیماکتفا 

 یابینعناصر م، کمین من باید عناصر ضد ،کمین گذاشته باشند بودممکن ، گذاشته باشند

 و ادم تا نفراتم آسیب نبیننددمیفرستادم تا بعد یک یگان عمده را حرکت می را از قبل. ..و

های منطقه امیدشان به ما وتمامی نیر درضمن  .میده انجامدم را واصلی خ یتمأمورانیم وبت

 . لیت اصلی منطقه را داشتیموکه مسئ بود

من . یدماندیشمی آنهاست به بایمیکه  بودهمین مسائل  هایگانفرق من با دیگر  بنابراین،

 گردان این. اشددستم ب ادم که مشت آهنینی دردمیضربت هم تشکیل  گردانست یک بایمی

ن وچ ،کردمیطی  رزم در جنگل را کامالً و  هستانوزش رزم در کوکه آم بودی گردانضربت باید 

، زروبلد مانند ،تجهیزات مهندسیو  وسایل با اینکهمگر  ،تانک کارایی نداشت در منطقه ما عمالً 

 .دوتقر شمس خودع ضوم در توپخانهیم تا مانند کردمیبیل مکانیکی یک جایی را برایش درست 

ن ای. بودخیلی بهتر از تانک  ،بردمکار میرا به  متریمیلی9۴۱پ واگر من یک ت بنابراین،

 و  بودردار ور از اهمیت خاصی برخوتکا گردانکه  بود
ً
زیرا  ؛همانند عصای دست من شد واقعا

ر ود و آنان پاکسازیغیره برای  و دمکرات، ن منافقینوچمجا درگیری داشتیم با عناصری ه هر

 . یمکردمیر استفاده وتکا گردانان در خط از این هایمردن تیپونخ

 واقع کههایی دره، ادیمدمیر ولشکر را عب وای ما داز یک دره بودممکن 
ً
سخت  آنهار از وعب ا

ی ممکن تفاقطرف چه ا آن تیمدانسمینما و  ندبودبه فلک کشیده  سر آنهاارتفاعات کنار و  بود

 بسیاریو  حفاظت از جناحینو  هایگان تأمینر ضربتی برای وتکا گردانلذا . است رخ دهد

 .کردمیا ایفا ر  میارد دیگر نقش مهوم

لذا به ، ادیمدمی انجاممان را خطیر ظایفو ،غربشمال  در منطقه ما در چنین شرایطی

زه وانیم از حومتعهد نیاز داشتیم تا بت و رزیدهوو  زشوبا آم، منضبط، با سازمانی هایگان

جناب فرماندهی نزاجا . مان محافظت کنیمکشوراز مرزهای و  دمان در داخلواستحفاظی خ

ا باالخره ب .«مرتب تیپ درست کن وت ظهوری» :فتگمی به من صیادشیرازی سرهنگ علی

 .مرند را هم تشکیل دادیم ۴پتی ،کردیم مرزمانهمو  دموتالشی که خ
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 خواهیممیما » :گفتم صیادشیرازیفرماندهی نزاجا جناب سرهنگ علی به  زیور 

 4«.یموتبدیل به سپاه بشو  لشکر را افزایشهای تیپ

ولی  .«نه» :گفتم «د.سپاه تشکیل بدهی ی زمینی یکودر منطقه نیر  خواهیتو می» :گفت 

ه ی همه منطقه باشیم کوگابوانیم جوانش را دارم از چند لشکر یک تیپ درست کنم که بتوت

 ه کنیدیگر اضاف گرداناگر یک  و ،یریمگمی رت را هموتکا گردان» :گفتو  ل نکردندوایشان قب

را با تعدیل از  روتکا ۳۱تیپ ر زمانوبه مر  که باالخره چشم» :گفتم .«د تیپ کارش دارموبشو 

 ،ردورا نگه داشتم که بعدها خیلی به دردمان خ ۴تیپولی  .«ی دیگر تشکیل دادمهاگردان

 واقع هستانیون مناطق کوچ
ً
ا فرق ما ب کردمنیز اشاره  که قبالً  طورهمانزیرا  ،است ربَ ونیر  ا

ت حفاظو  تأمیندمان را هم وکه ما باید پشت خ بوداین  ،کشورغرب و  جنوبمنطقه عملیاتی 

ل تشکی هوپس ر را هم دروتکا ۳۱تیپما  نهایت در. ط مقدم برسیموانیم به خطویم تا بتکردمی

. در وبه دردشان خ بعدها در عملیات مرصادکه دادیم  ی زمینیونیر  ییل فرماندهوتحو  دادیم

 2.ندبودآفرین بسیار نقش هاتعملیا در ۴۱و  9۱و  ۳۱ر وپ تکاسه تی

 یانسانی وجایگزینی تلفات نیر  نحوه

 جایگزینی نحوه، یدماندیشمیمرتب به آن و  ای داشتویژه عی که برای من اهمیتوضوم

 بایمیو  دندشمیمل متح هایگانکه  بودتلفاتی 
ً
 و ص جایگزینی شهداوخص در ست سریعا

ری وی زمینی ارتش جمهونیر  ،هابه شرایط جبهه توجهآن زمان با . مکردمیاقدام حان ومجر 

  ،ی را جایگزین نمایدانسانی وبه سرعت تلفات نیر  بوداسالمی قادر ن
ً
 و افسران خصوصا

 .بودزمان زیادی الزم  آنهازیرا برای جایگزینی  ،ان رادار درجه

تعداد زیادی از و  دیمشمیمتحمل تلفات سنگینی را  هاتقات در عملیاوگاهی ا

ی هاتعملیا سنگین دشمن درهای مانند پاتک .دندشمییا اسیر و  شهید، حو مجر  نیروهایمان

 ) مختلف
ً
 ی را برایانسانی وست تلفات نیر بایمیکه ( 99۳۱سال  دشمن درهای پاتک خصوصا

و  کردم تأسیسی دارهدرجزش وبرای این کار من یک مرکز آم. یمکردمیادامه نبرد جایگزین 

                                                                 
 دارای سه لشکر و یک تیپ مستقل می9

ً
های باشد. در جنگ نیز قرارگاه. یک قرارگاه سپاه در نیروی زمینی ارتش معموال

 هر کدام سه تا چهار لشکر با یک تیپ مستقل را از نظر ی در شمالعملیاتی نیروی زمین
ً
غرب، غرب و جنوب معموال

 دادند. نویسنده کردند که ُرل یک سپاه را انجام میعملیاتی کنترل می
لی صیاد شیرازی فرماندهی که بعد از سپهبد شهید ع سعدیدر زمان فرماندهی امیر حسین حسنیهای تکاور . تیپ۳

 نیروی زمینی شده بودند تشکیل گردیدند. نویسنده
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بعد به پنج تیپ تبدیلش کردم که بعدها و  لشکر را تبدیل به چهار تیپ، جای سه تیپبه

 .ر کردوتبدیل به تیپ تکاو  تیپ پنجم ما را گرفتی زمینی ونیر  یفرمانده

طالع ی زمینی اوبه نیر ِبالِدرنگ  ،دیمشمیبا تلفاتی که متحمل  هاتاجرای عملیا ما بعد از

 وتقاضای جایگزینی نیر و  ی ما از صحنه جنگ خارج شدههایگاناز  وکه تعدادی نیر  ادیمدمی

اده ی زمینی تعدادی یگان پیواما نیر ، نداشتند در اختیار ما بگذارند وهم که نیر  آنها. یمکردمی

هبه نام  بودتشکیل داده 
 
ز او  ندبود احتیاط عنواِن بهقدس است که ی هاگردانرم ومنظ، جندالل

یادم هست که به من سه . نمایند واگذار ند تا به ما سرباز جدیدکردمیبرای ما جایگزین  آنها

ن وهمچیی هایگان درو  ندبوددر جنگ ن هاگرداننفرات آن  کردند که اکثر واگذار قدس گردان

 ام. نداشتند الزم رای هاآموزشو  ندبودغیره خدمت کرده و  زشومراکز آم، پشتیبانی، خدمات

  آنهابه 
ً
تعیین و  دمان تعدادی را انتخابورزیده خو هایداردرجه ازو  ادیمدمیزش وآم مجددا

های احتیاط نگاهشان واحد درو  ذاشتیمگمی آنهامپای بی را هم هوافسران خو  یمکردمی

 4.اشتیمدمی
                                                                 

های های نیروی زمینی به علت اینکه به طور مستمر در خطوط مقدم قرار گرفته بودند و در عملیاتیگان 99۳۳. در سال 9
 دچار مشکل شدهگی رزمی ای شده بود که از نظر آماد های نزاجا به گونهضعیت لشکرآفندی شرکت فعال داشتند، و

 رو شده بود.بودند و برای تأمین خطوط مرزی، نزاجا با مشکل روبه
های ژاندارمری هم به علت عدم توان رزمی کافی و نداشتن نیرو و تجهیزات در سطحی نبودند که بتوانند تمامی نقاط یگان 

 کیل نیروهای احتیاط که خدمت سربازی را به پایانمرزی را که فاقد نیرو بود پوشش دهند. لذا نزاجا تصمیم گرفت با تش
های سازمانی ضمن بازسازی، آموزش و را انجام دهد تا لشکر و مناطقی از کردستان هااند پدافند از مقابل مرزرسانده

. اما در عمل به های گسترده و متوالی به دست آورندهای ضروری آمادگی الزم را جهت شرکت در تکاجرای رزمایش
ای که هجده ماه خدمت خود را به پایان رسانده ها با استفاده از سربازان وظیفهعلت بعضی مشکالت، تشکیل گردان

یی های توپخانه صحرادار از گردانها حداکثر بیست نفر افسر و درجهتر شد و نیروی پایور این گردانبودند، پسندیده
 ه این نحوه انتخاب نیز مشکالتی را همراه داشت. عنواِن مأمور تعیین گردید کبه
م ها به ناتوپخانه در اجرای دستورات صادره به گروه اقدام به تشکیل، سازماندهی، آموزش و اعزام این گردان 99گروهمثاًل 

ز ها همیشه با مشکالتی اگردانهای قدس به مناطق عملیاتی تعیین شده توسط نزاجا نمود. گرچه عملیات این گردان
های نیروی زمینی، کمک ضعیت خاص آن زمان یگانهرحال در ولی بهنظر نیروی انسانی و لجستیکی همراه بودند، و

های بیشتری را در های سازمانی از خطوط مقدم گردیدند و نزاجا توانست یگانمؤثری برای تقویت و رهایی یگان
 به کار گیرد.  هاعملیات

توپخانه خدمت نموده است  99اکبر اصالنی چون در دوران جنگ تحمیلی در گروهنویسنده کتاب جناب سرهنگ علی
توپخانه  99های گروهبه بعد از گردان 99۳۳گوید: از سال توپخانه می 99گروههای پیاده متشکله قدس در از گردان

یافتند و بعد از طی مراحل سازماندهی و آموزش های قدس انتقال میدار و سرباز انتخاب و به گردانتعدادی افسر، درجه
 توپخانه در جنگ به شرح زیر بودند: 99های متشکله گروهگرفتند. گردانقرار می هابرابر دستور در خطوط مقدم جبهه

 24زیر امر لشکر 8/0/4062در گروه تشکیل و در مورخه  40/0/4062پیاده قدس اولین بار در  4846گردان -الف
( مستقر شد. خوشعنواِن خط نگهدار به مدت شش ماه در منطقه شرهانی )غرب پادگان عینپیاده قرار گرفت و به

 «نویسنده»بود.  و معاون گردان سرگرد توپخانه میرزایی انده این گردان سرگرد توپخانه محمود عریانفرم
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 .اشتیمدیمط مقدم نگه ورا در خط آنها، یمبوددمان بازسازی کرده ورا هم که خهایی واحد 

حتی برای یگان پست . خاصی داشتم یتمأمور ۳۴لشکری هایگاندر  هرکسالبته من برای 

 ،میهوار  پادگانپست مهندسی و  سلماس پادگان، یوخ پادگان، مرند پادگانمهندسی 

 نهاآبرای ترمیم  ،دشمی بمباران که هرپیرانش پادگانقسمت  هر. ای داشتمویژه هایبرنامه

 رمیمتکه تخریب شده باید سریع هایی تقسم» :گفتممی و ادمدمی هایگانرا به آن  یتمأمور

                                                                 
 و معاونت سرگرد اصغر فرماندهی سرگرد حسن رهنمافرد به ۳۱/99/99۳۳قدس در تاریخ  91۱9گردان پیاده  -ب

 به این گردان زرهی قرار گرفت و مسؤلیت پدافند از خطوط مقدم در منطقه قصرشیرین ۱9تشکیل و زیر امر لشکر تهرانی
 اگذار گردید و چون مأموریت این گردان بیش از شش ماه طول کشید نفرات آن تعویض گردیدند. و

ل تشکی یکم شعبانیو معاونت ستوان فرماندهی سروان سلیمیبه  ۳۱/9۳/99۳۳پیاده قدس در تاریخ  91۳9گردان -ج
ه را در محورهای دیوایگ 9/۳/99۳9غرب اعزام گردید و در مورخه و به منطقه شمال

 
را تعویض  انه، بسقز -درهنان جندالل

های چریکی نیاز به آموزش قرار گرفت. اجرای مأموریت در آن منطقه به شکل جنگ سنندج ۳۱لشکر ۳و زیر امر تیپ
 پیاده به افراد داده شد.  ۳۱لشکرخاصی داشت که این آموزش توسط نفرات 

نمودند و جهاد گذاری میمین را هااستقرار این گردان با اوج فعالیت ضد انقالب همراه بود که همواره جاده زمان
های سریع تا حدود های متعدد و گشتداشتند. این گردان با استقرار پاسگاهسازی باز میسازندگی را از انجام جاده

ضمن اینکه این گردان تلفات و ضایعات زیادی را از نظر نیروی انسانی و اثر نمود زیادی فعایت عناصر ضد انقالب را بی
 تجهیزاتی متحمل گردید. 

 تشکیل و و معاونت سروان حسن طالبی به فرماندهی سرگرد داود صالح۳۱/۳/99۳9دوباره در تاریخ  919۱گردان -د
اعزام گردید و زیر امر تیپ مستقل احتیاط قدس قرار  سازماندهی گردید و پس از طی آموزش تخصصی به منطقه بانه

روز اجرای مأموریت در این منطقه حفاظت منطقه  ۴۱آباد را اشغال نمود و پس از های مربوطه در عباسگرفت و پایگاه
ماه سازی شده بود به عهده گرفت. مأموریت این گردان در آبانو ژاندارمری پاک دارانسورکوه را که تازه توسط سپاه پاس

 مراجعت نمود.  خاتمه یافت و به تهران 99۳۴
تشکیل و پس از  مددییو معاونت سرگرد عل به فرماندهی سرگرد یکتا 9۱/9۳/99۳9دوباره در تاریخ  91۱9گردان -ه

پیاده قرار  ۳۴لشکر 9تیپزیر امر  غرب اعزام و در منطقه عمومی سردشتتجهیز و سازماندهی و آموزش به منطقه شمال
تغییر نام یافت و  ۱۴9گرداننام  به 99۳۱/ 9۱/۱دوباره تشکیل و در همان منطقه در تاریخ  ۴/۱/99۳۱گرفت و تاریخ 

 های سازمانی آن لشکر گردید. تکاور ذوالفقار در آمد و جزء یگان ۱۱به تابعیت لشکر 9/9۴/99۳۱تاریخ  در
به منطقه  99۳۱ال توپخانه تشکیل و سازماندهی گردید و در فروردین س 99گروهقدس برای بار سوم در  919۱گردان -و

و حفظ  هاتکاور قرار گرفت. مأموریت این گردان نیز برقراری تأمین جاده ۳9لشکر ۳غرب اعزام و زیر امر تیپشمال
 به تابعیت 9/9۴/99۳۱ثبت و تغییر نام داد. در تاریخ  ۱۴۴به نام گردان 9/9/99۳۱بود و این گردان در تاریخ  هاپایگاه

ها در مناطق عملیاتی نقش های سازمانی آن لشکر گردید. این گردانتکاور ذوالفقار در آمد و جزء یگان ۱۱دائمی لشکر
و  دار و سرباز شهیدها تعداد قابل توجهی افسر، درجههای مختلف از این گردانبسیار خوبی را ایفا نمودند و در عملیات

 مجروح گردیدند. 
نوزده گردان از  99۳۴گوید: در سال غرب میفرمانده اسبق قرارگاه عملیاتی شمال یامیر سرتیپ حسام هاشم

 غرب استقرار و نقش بسیار خوبی در حفاظت از منطقه داشتند. های قدس در منطقه شمالگردان
ین، ها و همچنهای آنش و مشکالت و نارساییهای توپخانه نیروی زمینی ارتبا ذکر مطالب فوق و آگاهی از شرایط یگان 

 منطقه عملیاتی شمالها نیز در آن شرایط بحرانی بیشتر مشخص مینظیر آنعملکرد و فعالیت کم
ً
غرب گردد، خصوصا

ای قدس ههای توپخانه نیروی زمینی ارتش نیز با تشکیل گردانای را داشت. البته دیگر گروهکشور که شرایط ویژه
 پیاده و زرهی، نزاجا را در جنگ یاری نمودند. نویسندههای یگان
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 خدماتو  مکردمی واگذار را به پست مهندسی هاسازیبیشتر سنگراحداث . درست کنیدو 

ی از اتر وکسو  احسن استفاده نمایم وا از امکاناتم به نحت مبودفعال کرده  نهایترا بی هایگان

 4«.ی نداشته باشمانسانی ونظر نیر 

                                                                 
غرب پیاده در منطقه شمال ۳۴مهندسی رزمی لشکر ۴۴۱های گردانپیاده، فعالیت ۳۴لشکر. بر اساس مدارک موجود در 4

های و در پی ناآرامی 99۱۱ماه ب اسالمی در بهمنقبل از جنگ تحمیلی آغاز گردید. بدین گونه که با پیروزی انقال
، ، مهابادهای پیرانشهرهای نظامی در شهرهای مخالف به پادگانهای غربی کشور و حمالت احزاب و گروهاستان

مأموریت داده  99۱۱/ 9/۱در تاریخ  ارومیه ۳۴لشکرهای نظامی به انو... سرقت سالح و مهمات یگ ، سردشتجلدیان
 ها اقدام نماید.شد به مقابله با اشرار پرداخته و نسبت به خلع سالح آن

های درگیر با های مهندسی به همراه یگاننصیب نماند و با اعزام دستهمهندسی نیز بی ۴۴۱گرداندر این مأموریت 
در  هاهای تجهیزاتی )بیلی( همپا با سایر نیروهای انفجاری و نیز احداث پلهای مواصالتی از مین و تلهسازی محورپاک
تابعه لشکر  هایسازی منطقه به فعالیت پرداخت. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران زمانی به وقوع پیوست که اکثر یگانآرام

 سازی بودند.های بسیج مردمی در بیشتر مناطق درگیر عملیات پاکارمری و نیروهای ژاندبه همراه نیرو
های جدید واگذاری ناشی از جنگ تحمیلی بیش از های گردان مهندسی لشکر نیز به تبع مأموریتبه همین جهت فعالیت

ه، های مربوطهای رزمی به همراه تیپزام گروهانو اع پیش افزایش یافته و این گردان با استقرار در پادگان پیرانشهر
 نمود.ها فراهم میهای مهندسی الزم را از آنپشتیبانی

و گروهان سوم در  ، گروهان دوم در منطقه سردشتعمرانو حاج گروهان یکم این گردان در منطقه عملیاتی پیرانشهر
 )یک دسته در روستای واوان و یک دسته در روستای ساوان( مستقر گردید. ی آلواتانهاجنگل

و  هاسازی مسیردر فصل زمستان و نیز پاک هاهای ارتباطی پایگاههای مواصالتی و جادهروبی و باز نمودن محوربرف
در سایر فصول سال، از عمده  هار گذاشته شده توسط گروهکهای انفجاری کااز مین و تله هاهای منتهی به پایگاهجاده

سته به صورِت مداوم و پیوهای مهندسی را بههایی بود که با توجه به کوهستانی بودن منطقه، تمرکز تالش یگانفعالیت
 آن معطوف کرده بود.

ین، ترمیم، توسعه، تعریض و نگهداری و همچن هاهای ارتباطی بین پایگاهجاده عرضی و نفوذی و راه هااحداث کیلومتر
و معابر نفوذی،  هاها، پایگاهخاردار در اطراف یگانهای سیمهای مواصالتی، احداث موانع اعم از میادین مین و شبکهراه

، 9۳۴، 99۱های ریز و سکوی آتش برای گردانو موانع آبی، ایجاد خاک هاهای سریع االحداث بر روی بریدگیاحداث پل
 مهندسی در منطقه کردستان ۴۴۱های گردانتانک از دیگر اقداماتی است که گروهان ۳۴1پیاده و گردان 9۴1و  9۱9

 های تابعه لشکر به عمل آوردند. در شرایطی فوق العاده ناامن ضمن دفع تهدیدات و کمین
، هادی و حفاظتی بیش از پانصد میدان مین در اطراف پایگاهباید اشاره کرد که این گردان تنها در احداث میادین مین پدافن

و در جنگ تحمیلی در منطقه احداث  های کردستانآرامیاماکن حساس و معابر نفوذی در طول مرز ایران و عراق در نا
و ایثارگری کارکنان این یگان  هافشانیشهید و جانباز از این یگان دال بر اثبات جان 9۱۴نموده است. تقدیم بیش از 

 های کردستان و دفاع مقدس بوده است.مهندسی در ناآرامی
به طور رسمی مأموریت  99۱۳ال جود اشرار، مخالفین و احزاب ضد انقالب، از ساز لوث و پس از آزادسازی مناطق کردستان

ر ابالغ و این یگان با تشکیل سه سازمان مجزا از کارکنان مهندسی لشک ۴۴۱سازی مناطق آلوده به مین به گردانپاک
های اطراف این شهر و آبادی، نوشین، مهاباد، بوکاندژ، نقده، شاهین، سردشتهای میاندوابسازی شهرمجرب، پاک

سازی و در نتیجه آن پایگاه متروکه آلوده به مین پاک 9۱۱تعداد  99۱۴ای که تا پایان سال ه گونهرا آغاز نمود ب هاشهر
هکتار از اراضی کشاورزی  919۱۳های عمل نکرده کشف، خنثی و قریب به تیر انواع مین و گلوله ۳۴۱۱۴بالغ بر 

 «نویسنده»سازی گردید. پاک
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 لشکری هایگانسازی نفرات در همتا نحوه

 در منطقه عملیاتی 99۳۴ما در سال . شهادت یک فیض عظیمی برای ما شیعیان است

 ،رزم به شهادت رسیدند نمیدادر  که را از دست دادیمتعداد زیادی رزمنده  ،کشور غربشمال 

 میداندر  ار  میلیت مهوهان که مسئویا گر و  گردانرزم یک فرمانده تیپ یا  میدان گاهی درولی 

هم  آنها یاو  سندر میبه شهادت ، عصای دست فرماندهان رده باال هستندو  نبرد دارند

فرق ، ر حیاتی استنبرد بسیا میداندشان در وجوو  اندزش دادهوآم هاتدستانشان را که مدزیر 

جود و یگان ازو  آن فرماندهو  سیدندر مییا سرباز باشد به شهادت و  داردرجه، ند افسرکنمیهم 

 .دشمیم وبی محر وی بسیار خویک نیر 

، دوشمیحتی یک سرباز شهید  وقتی آن هم این است کهو  در جنگ هستیک حسی 

 .دیآمیوجود  یی بیشتری در بقیه نفرات بهوجحس انتقام

حال حاضر  در که بود درکآن زمان سرهنگ مُ  در منی هاگردانیکی از بهترین فرمانده 

هار چو  قفسه سینهی هاناورد که سه تا از استخوتیر خ وجنگ به ریه ا میداندر . جانباز است

خلیه قب جبهه ترا از صحنه نبرد به ع وا فرماندهی یخودرومن با و  بودان پشتش ترکیده واستخ

 .خواهممی وبه دکتر جراحش گفتم که سالمتی این افسر را از ت. کردم

 واقع
ً
ار بسیی هاگردانیکی از فرمانده  وا، بودرزم عصای دست ما  میدانآن افسر شجاع در  ا

. میونبرد دچار مشکل نش میدانم تا در بودسازی کرده من همتاولی  .بودپر قدرت ما و  شجاع

افسر  این، مبودگفته  وبه او  مبودانی داده و یک افسر با درجه سر  ایفرماندهین من به یک چن

 ،م اگر من هم شهید شدمبودبه همه گفته . دوش واند جایگزین توزش بده تا بتوجهت آم هر را از

 .اند عملیات را ادامه دهدوباید همتای من بت

 :گفتممی وبردم یا به اه میط مقدم جبهودم به خطورا با خ دمون خواقع معاوم من بیشتر

خدایی و  یم آنجاوتایی بر  واگر د» :فتگمی ن منومعا «.جا شما هم بیا آنجام فالنور میمن »

 و برای فرمانده لشکر شدن بسازم تو رامن قصد دارم » :گفتممی «؟ناکرده اتفاقی بیفتد چه

. انممیممیشه فرمانده لشکر نکه ه زیرا من ؛یودر آینده باید فرمانده لشکر بش وت. آماده کنم

ر لشکر آگاهی وام میپس باید به تما، اهی شدوشما هستید که در آینده فرمانده لشکر خ

  «.داشته باشی
ً
ن م بعد از اینکه ،بودن من ومعا فردسرهنگ نیکجناب  ،همین هم شد اتفاقا

پیاده  ۱۱لشکرایشان فرمانده ، ب شدموفرمانده آن قرارگاه منص عنواِن به غربشمال  به قرارگاه
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 دانگر فرمانده ، یمکردمیسازی دم این است که ما باید همتاومقص. مشهد شد )ع(االئمهثامن

 .بسازدو  ردهوب بار آوخ گرداننش را یک فرمانده وباید معا

 ن سایه فرمانده استونیست معا اینچنین. ن چرخ پنجم استومعا ،فتندگمی در گذشته

من حتی . دوشمین بهتر از فرمانده وحتی گاهی معا، از آن غافل نشدو  که باید آن را ساخت

از یک  ،عملیات مشکل پیدا کرد اگر یگانی درم تا بودسازی کرده ی رزمی نیز همتاهایگانبرای 

. مذ نمایورزم اعمال نف میدان درو  انم استفاده کنموسترس بتدر دو  زش دیدهوآمو  یگان زبده

 در بسیاریدم که ونم تأسیسر را وتکای هاگردانر ومن به همین منظ( جایگزینی یگانی)

 .دادند انجامبی را وبسیار خی هاتیگان احتیاط عملیا عنواِن بهمناطق 

یده نباید ناد کشورغرب و  غربشمال  هستانی مانندور را در مناطق کوهای تکاوما نقش نیر 

و  ندکردمیب عمل وآن مناطق بسیار خ یدند دردمیای که ویژه یهاآموزشبا  آنها. بگیریم

 و این فرق را داشت که ا هارزمی سازمانی لشکری هاگردانر با وتکا گردان .دندجنگیمی
ً
 ال

 .اندممیدر ثانی در یک محل ثابت ن بودمتحرک 

 
 99۳۴، سال ـ سردشت ۳۴و جمعی از همرزمان در یگان تکاور لشکرامام جمعه قوچان 

 

ال یک س بودممکن و  دندشمیاضع پدافندی مستقر ودر مو  فتندر میسازمانی ی هاگردان

 .اضع پدافندی قرار بگیرندودر م

تمرینات . رزمایشو  تمرینو  زشویا در حمله است یا در آم، حالت دارد ور دوتکا گردان

زی ور  هاینکتمرین کردند تا  قدرآن. اد که عملیاتی فکر کننددمیرا عادت  آنهانظامی پیاپی 

 و ندبودرزیده وو  بی را طی کردهوبسیار خی هاآموزشن وچ. بدهند انجامعملیاتی را و  ندوبر 
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ق لذا فر. دندشمینبرد  نمیداو  عملیات وارد لع بسیارو با، ندبودتمرینات زیادی هم کرده 

 .داشتند سازمانی لشکر گردانزیادی با یک 

الزم ی هاآموزشو  ریمواهیم از خط مقدم جبهه به عقب بیاوسازمانی را بخ گرداناگر یک 

مان ز، ببریم در یک عملیات شرکتش بدهیمو  ای بدهیمویژه را جهت شرکت در یک عملیات

 .ردودست آه فقیتی را بواند در آن عملیات موبت م هم نیست کهومعلو  زیادی الزم داریم

 و وکماندهای واحد را به ویژه یهایتمأمور میمدرن دنیا تماهای حال حاضر در ارتش در

 ندکنمیحمله به دشمن ها هستند که ور حمله یگانلین وا آنها. ندنمایمی واگذار ویژه هایونیر 

 و عملیاتشان هم معمو 
ً
که از  بودما هم بر مبنای همین اصل . یز استآمفقیتودر همه جا م ال

عدها با ب. امبودهی زمینی ارتش من وابداع کننده آن در نیر و  ر را تشکیل دادیموتکا واحد ابتدا

ی ور نیر د رودیگر تکای هاگردانمبنای تشکیل  گردانآن ، روتکا گردانآن  بسیار خوبعملکرد 

 رهنگجناب سب شد که وخو  رزیدهو ر بسیاروتبدیل به یک تیپ تکا گردانیک و  زمینی شد

 دینب «.برمارم میدمیمن این تیپ را بر، دستت درد نکند» :به من گفت صیادشیرازیعلی 

سعی ، ن منطقهبودهستانی وکو  غربشمال  به نیاز منطقه توجهبا ای رت ما در هر ردهوص

 .یمودچار مشکل نش هاتدر حین عملیاسازی کنیم تا یم همتاکردمی

 با مردم پیاده ارومیه 28لشکرنگی ارتباط وچگ

بیان و  قسمت تقسیم ورد را در دومن این منگی ارتباط لشکر با مردم وص چگودر خص

دمان را در وخ ما همیشه. بودیکی هم نقش مردم ، بودما فرماندهان  خودیکی نقش . مکنمی

 هاآن زیرا. تیمدانسمیمان کشورمردم  دارامانتو  امینو  لوتعالی مسئو  خدای تبارک روحض

اف کردن اهدمنظوِر پیادهبهری؟ وبه چه منظ. ندبودامانت به ما سپرده  صورِت بهعزیزانشان را 

 .بودجنگ تحمیلی  آنهاکه یکی از  اسالمی ایرانری ومقدس جمه

 هایمانکدر تاکتییم کردمیسعی ، یمکردمیای استفاده شایسته وامانات به نح ما باید از این

 تریندمان بیشوهای خوبه نیر  هوارد کنیم که با کمترین تلفات ریزیطرحری وط هاتدر عملیا

دانشان را به فرزن اینکهبه  توجهمردم با . کنیم زی را کسبوپیر  ترینبزرگو  وارد تلفات را به دشمن

 .ندیافتمیر وصحنه حض دشان هم دروخ، ذاشتندگمی ما در اختیارامانت 

زنان و  هاادهودم که بسیاری از خانشمیشرمنده هم و  یدمدمیمن در بسیاری از مناطق 

 و ئیمورا بش آنهاها را به ما بدهید تا ما ند که لباس رزمندهکردمیاست ودر خو  آمدندمی مؤمن

 آمد برای رزمندگان اسالماز دستش برمی هر کاری هرکس. یدآمیرفتند این کار که از ما بگمی
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به  بدهید، ایماندهودعا خ بر آنهافتند ما گمی و ردندوآگشا میآجیل مشکل مثالً . اددمی انجام

 واقع ،هارزمنده
ً
 .ردکنمیدریغ و  اددمی انجام ،ستتوانمیو  بودانش وت که در هر کاری هرکس ا

، یموم بگتوانمیند به جرئت کردمیکمک  هابه جبههو  ذشتندگمی مالشانو  مردم از جان

 اسالمی با تمامی ایرانکه مردم  بوددفاع مقدس هشت سال  دوران، جنگ دنیا ترینمردمی

مان دوالهی خ وظیفه ما هم سعی کردیم. را پشتیبانی کردند کشوردفاع از و  شان جنگوجود

 .دهیم انجامشان فرزندانو  را نسبت به این مردم

 از لشکر دو تیپو تکاور  ۳9لشکریک تیپ از ، ۳۴لشکردر منطقه عملیات با یک تیپ از 

قسمتش  یک) بعد هم که ارتفاعات تثبیت شدو  را گرفتیم پازاوارتفاعات د)ع( سیدالشهدا ویژه

بی وبرای ما مزیت بسیار خو  پای این ارتفاعات قرار داشت دیزه زیرقلعه( بودق تعلق به عرام

ین النگاه منافقو که ج سردشت االنارتش هماهنگ کردیم که منطقه و  با قرارگاه سپاه. داشت

 .شد واقع لورد قبومو  رت گرفتوص هاکنیم که هماهنگی پاکسازی را بودشده 

 ۳۴لشکرو  تکاور ۳9لشکرهای ونیر و  آمدند به عقب)ع( الشهداسید ویژه های تیپونیر 

عملیاتی  ریزیطرحماه  دوبعد از . را آزاد کنند سردشت االنقرار شد منطقه  پیاده ارومیه

که  وقتی ما. آنجا را هم تصرف کردیمو  پاکسازیفق شدیم آن منطقه را نیز وه مباالخر 

یک الن و مسئ، دیمشمیفق ومو  دادیم انجام غربشمال  در منطقهرا مختلفی ی هاتعملیا

 .دادند قرار خودر کار واهدافی را در دستو  کردند غربشمال و  به غربای بارهونگاه د

 
 99۳۴ـ سال  ارتفاعات دوپازا

 چی، استوار پوری، سرهنگ ظهوری، فرمانده گردان مهن لشکرسیمدار بی: درجهاز راست
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 جنوبدر  ودر شبه جزیره فا ۳/99/99۳۴در تاریخ  ۱والفجر یادم هست که بعد از عملیات

 قتا عرا نمائیماجرا و  ریزیطرحرا  ایذائیی هاتعملیا غربشمال  در منطقهقرار شد  ،کشور

 وبه همین علت ما یک عده نیر . حمله کنیم غربشمال  از منطقه خواهیممیر کند وتص

 فتندر می عمرانحاجاضع وز به مودر ر  آنها. منطقه تردد کنندهای ر جادهکردیم که د آوریجمع

ردد ت ،تر داشومنطقه حضدر  مین پنجواگر ست و شتند که مردم ببینندگمی بر هاشبدر و 

 .های ما را به عراق گزارش کنندونیر 

محسن رضایی  و برادرفرماندهی نیروی زمینی ارتش  صیادشیرازی جناب سرهنگ علی

ا در شم واهیمخمی» :به من گفتندو  آمدند در آن زمان به پیرانشهر پاسداران سپاه یفرمانده

من  «.ر کند عملیات اصلی در این منطقه استودهید تا عراق تص انجاممنطقه یک عملیاتی را 

 هم با استخباراتو  هم با سپاه پاسداران ،بودناختم که هم با ما در ارتباط شمیهم یک نفر را 

 جامانملیاتی را ع خواهیممیزیرا ما  د؛باید به من کمک کنی» :گفتمو  را احضار کردم وا. عراق

د شای «.برمخاک عراق شما را می در زواندو من تا ر ، گفت باشد. نیاز داریم وبه کمک تو  دهیم

قه کرد که منط بمباراناضع ما را وایی عراق چنان موی هونیر ، بعد هایز ور کند ر وکمتر کسی با

 .بودزیر آتش قرار گرفته  کامالً 

ی بودنا منظورِ بهایی وههای تک» :گفتند، اطالع دادیم بریزایی توی هوبه رادار نیر 

ی ومانند مسلسل ر و  بوداپیمای دشمن باالی سرمان وند هوفر  پنجاه تا هازوگاهی ر  «.شماست

های ااپیموسط هوبه شدت ت پیرانشهر پادگانز ویک ر  چنین شرایطی در. یختندرمیما بمب 

و  شده است بودنا پیرانشهر پادگان، ی عراق اعالم کردوز رادیوفردای آن ر و  شد بمباران دشمن

 ینوزییوتلیک برنامه ز بعد من در ور . کشته شده استو  ر هم از بین رفتهوفرمانده لشکر مزد

ه ر منطقه ریختکه دهایی ببمهزینه ) عراق بیش از سه میلیارد دالر هزینه کرده، اعالم کردم

 م اگرکنمیت ومن از دشمن دع، ایمایستادهما با قدرت تمام ، ز زنده هستمومن هنولی  ،(بود

 .دهد انجامهم چنین کاری را  باز، دارد جرئت

و  نشد ایی ماوحریم ه وارد اپیماییودیگر هیچ ه ۱والفجر رت بعد از عملیاتوهر ص در

را  دمانوقعیت سرزمینی خومو  فرهنگو  ما اگر دین. ه استبود ایذائییات ما فهمیدند که عمل

( ره)امام خمینی وقتی ،متدین هستند ایرانمردم . یمکنمیشایسته عمل و  بوخبشناسیم 

با ، ودخان ومردم هم با تمام ت، زی رسیدورا به پیش برد تا به پیر اسالمی انقالب ، رهبر عنواِن به

( ره)مردم به فرمان امام خمینی. اهداف آن تالش کردندو  ن در راه انقالبدشاوجان خو  مال
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 شان دفاعکشور ناپذیر از صفو با تالشیو  ندیافتمی روحض هادر جبهه، رزیدندوعشق می

کتب مو  از مکتب امام که مکتب تشیع آنهازیرا  ؛سیدندر میدر این راه هم به شهادت و  ندکردمی

 .ی آنان را سد نمایدوجلو  باشد آنهاست مانع توانمین چیزهیچو  ندکردمی یوپیر  بودشهادت 

 .درا بگیر  آنهای عشق وست جلتوانمیدیگری ن چیزهیچنه و  اییوه یهابمباران، پوله توگل

و  ایثار، فداکاری، آن هم رشادتو  دفاع مقدس اتفاق افتادهشت سال  دورانآنچه که در 

بین آحاد رزمندگان اسالم این  یت این است که درواقع .ودبخاص ن ص یک قشروعشق مخص

و  یاتواین معن بیان متأسفانهاما . نداشت ...و پاسدار بسیجیو  سربازو  میت داشتوحالت عم

، اعم از افسر اسالمی ایرانری وهای ارتش جمهونبرد از نیر  هایمیدانحیات متعالی در ور 

های ومردم آشنایی کمتری به عملکرد نیر و  کرده است سرباز کمتر نشر پیداو  کارمند، داردرجه

 ،دوشمیاز رزمندگان اسالم نام برده  وقتی در اجتماعو  هادر سخنرانیو  ارتش در جنگ دارند

 . دوشمیکمتر از سربازان با لباس مقدس ارتش ذکری 

و  دجبه مسا آنها. تری داشتندبیش روحض در اجتماعاین است که برادران سپاهی ما  علت

سپاه نقش بیشتری در ، برای بسیج مردم مثالً  .ندکردمیصحبت و  فتندر میاجتماعات  در

از . ودببیشتر  ...و بازاریان، معتمدین، نوسیاسی، نوحانیولذا ارتباط آنان با ر  ،جامعه داشت

ی کلی نظام هم در هاتنقش سیاسو  بودسعه وتو  رشدو  گیریشکلسپاه در حال  طرفی،

 .بود مؤثربسیج بسیار و  های سپاهوص نیر وخص

های آفندی و چه در عملیات چه در ،جنگ مستمر در دلیل حضورفرماندهان ارتش به 

ری وشاید هم ضر و  ر داشتندوکمتر در جامعه حض های پدافندی و دیگر شرایطعملیات

 هااکاریفد ها،ترشادو  هاتیر کشیدن عملیاوسیما در به تصو  البته نقش صدا. تنددانسمین

ر سیما دو  صدا متأسفانهکه  بودرزم بسیار مهم  هایمیدانهای ارتش در ونیر های ایثارگریو 

 کمو  رون این قصویزیوجنگ در تل دورانهای ر داشته است که با نمایش فیلموص قصواین خص

 .مشخص است مهری نسبت به نظامیان کامالً 

اگر در و  بودارتش  ظایفو ءجز کشوردریایی و  زمینی، اییومرزهای ه حراست ازو  حفظ

 هوظیف عمل کردن بهو  تنددانسمیندشان وخ وظیفه خارج از، ندکردمیکاری  این راستا هر

ادی ع مری غیردشان را اوخ ظایفو انجامص وتبلیغ در خص بنابراین،. نیاز به تبلیغ ندارد

 .اددمیر کمتر این اتفاق رخ وبه همین منظ. تنددانسمی
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. کردمینماز جمعه صحبت  گاهی در صیادشیرازیعلی جناب سرهنگ فرماندهی نزاجا 

ر وحض استانیا در مساجد مختلف و  میهونماز جمعه ار  من هم چندین بار افتخار داشتم در

گانه مجامع بی اینگونهرتش با ع فرماندهان او در مجم. رد مسائل جنگ صحبت کنمودر مو  یافته

 هازیوبسیار زیادی در پیر  تأثیرهای ارتش که وفرماندهان شجاع نیر  ین انگیزه ازبه هم ،ندبود

ح های مسلودیگر نیر  ما هم در رزمانهمو  ستانود متأسفانه. دوشمیکمتر نام برده اند داشته

 کهدرصورتی، اندنبرد کمتر گفته هایمیدانهای ارتش در وعملکرد نیر و  جنگی هاتیواقع از

 ، بودجنگ نهای های ارتش در تمامی صحنهوعملکرد بسیار عالی نیر و  هاتاگر رشاد
ً
 قطعا

 .خوردمیدیگری رقم  ایگونهنبرد به  هایمیدانشرایط 

 
 ۳۴و جمعی از همرزمان در ستاد لشکر سرهنگ صیادشیرازی

 پیاده ارومیه 28لشکرپشتیبانی وضعیت 

لبته من ا. در تمامی جهات تالش نمایدو  یک فرمانده باید ابعاد مختلف فکری داشته باشد

 نم که مبودهم  باید به این فکرولی  ،بودمی ضد انقالبو  خط مقدمو  اسم به جنگوباید ح

انبارهای لشکر را  استفاده کنم؟ بعضی از آنهام از توانمینه وچگو  روچطو  دارمچه منابعی 

 که باشدمید وجوآمریکایی زیادی در انبارها م داری خزهاترکوا دمومشاهده نم، بازدید کردم

ای با سرمای در منطقه، در سرما به دشمن تک کند خواهدمیکه  خوردمیی گردانهمه به درد 

 ی انبارها برایدوجوم، شدم توجهم دادم انجامکه هایی با بررسی. رجه زیر صفرد بیستتا  ده

لذا  .سیدندوپمی روبه مر  آنهاردم همه کنمیاستفاده  وسایل اگر از آن. یک لشکر کافی است

حداکثر استفاده را از و  دادم افراد رزمندهیل وتحو  ردندون آورا از انبارها بیر  آنهار دادم ودست

 .یمکرد آنها



 290  ♦♦♦غرب  در منطقه شمال 0314فصل سیزدهم: حوادث و اتفاقات سال

 

اند برای وان الزم را برای تدارک لشکر نداشت تا بتوتو  ی زمینی ارتش امکاناتونیر  آن زمان

 واگذار ری راودیگر تجهیزات ضر  و ودر وخو  به من تجهیزات مکانیزه لشکر تأسیستیپ تازه  ود

 .داشتیم اختیار تن بنز در ده دستگاه کمپرسی دهمرند فقط  ۴تیپآن زمان برای . نماید

زی که من فرمانده لشکر ور  .ر را سازمانی کردموهستانی تراکتوهای کواحد من در تجهیزات

، دهیم انجامیم تا کارهایمان را کردمیاجاره  فرمانداریو  رزانور را از کشاوباید تراکت، شدم

لشکر را  که منزمانی  کهدرصورتی. تا هم نداشتیمویوانت تو دستگاه در سطح لشکر یک همچنین،

 .ادنددمی انجامرا  وسایل نقلو  کار حمل آنهار داشتیم که با ودستگاه تراکت 9۳یل دادم تعداد وتح

از . ودبکفا شده خود  تا حدودیلشکر و  تا داشتیمویوانت تو  دستگاه 9۱۴تعداد  همچنین، 

ب انقال دوران شبختانه دروکه خ بودبی ومهندسی خیلی خ گردانلشکر دارای یک  طرفی،

ایش درهول نه، ندبودسی وهایش ر ن سیستم مهندسی لشکر دستگاهوچولی  ،بودآسیبی ندیده 

را  نهاآد دادم که اجازه دهند هانمن پیش. غیرهو  نه بیل مکانیکیو  نه گریدرها ،ردوخبه درد می

 ز جهادزر را اولدوبو  بیل مکانیکیو  دروارد زیادی لوکه ما در م بودبرای همین هم . یض کنیموتع

 هاتانایی اجرای آن عملیاوسی توزیرا تجهیزات ر  ،دهیم انجامرا  هایمانمأموریتتا  ،رفتیمگمی

باشند  9۱۱یا  9۱۱که  خوردمیبه درد ما  هاییزر ولدون بوچ. هستانی نداشتندورا در مناطق ک

 یزاتتجهمان ندسیما سعی کردیم برای رفع مشکالت مه. ندوانند از ارتفاعات باال بر وتا بت

 .نمائیم واگذار مهندسی لشکر گردانبه و  را بازسازیغنیمتی 

 ودباین  ،بودبه آن پرداخته نشده و  داشتوجود  غربشمال  مهمی هم که در منطقه مسئله

 و بودبسیار زیاد  آنهاگاهی سرعت آب در و  زیادی داشتیمهای دخانهوکه ما در آن منطقه ر 

  آنهار از وست برای عببایمی که بودبسیار زیاد  آنهار از ومشکالت ما برای عب
ً
هنگام  در خصوصا

انیم وبتو  یموتا در ادامه جنگ دچار معضل نش ،یدیماندیشمیای باران چارهو  بارش برف

 و معم هادخانهور . دهیم انجامار ودش مان را در آن شرایطیتمأمور
ً
و  ها قرار داشتندهدر  در قعر ال

 وعم ،رومر  و روبعهای راه
ً
 هاتبعضی قسم در بوداحداث شده  هامتر باالتر از دره چهلتا  سی ما

 .ذشتگمی هادخانهوی ر وپل ر  که از داشتوجود  هم معابری

ستند خوامیدشان هم ون خوچ ،ردندکنمیتخریب را  هاوقت پلهیچ ضد انقالبعناصر 

ردار وکه از اهمیت خاصی برخ هانزدیکی این پل یم درکردمیما هم سعی . استفاده کنند آنهااز 

. مائیمنر را هم کنترل ومر و  روعبو  محافظت هااز پل اینکهبرای  ،پایگاه داشته باشیم، ندبود

 مهم را هم های لیت حفاظت از این پلومسئ
ً
 .انتظامی سپردیمو  های ژاندارمریوبه نیر  بعدا
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 آنها یوتجهیزات زرهی از ر و  تانک روعب، اشتنددشت قرار ند ن دروچ هادخانهواین ر ولی 

  ،ندوتا مهم تلقی ش بودآنچنان میسر ن
ً
ی زرهی هایگانو  ندبودهستانی ودر مناطق ک زیرا عمدتا

 .ندبودها بسیار مهم وتدارک نیر  اما برای ،در آن مناطق کاربرد آنچنانی نداشتند

نفر  زور  دهحداقل جیره . استهستانی بسیار مهم وها در مناطق کوبحث پشتیبانی نیر 

ما در آن . ساعته ۴۱یند جیره وگمی که، عکس مناطق دیگر است باشد که بر وباید همراه ا

ستیم حتی با بالگرد به آن توانمیز نور  پنجاهتا  ۴۱داشتیم که شاید یی هاپایگاهمنطقه 

 هااهر  میرفت که تماگمیفراه شدید منطقه را مِ  از طرفی،و  ندبودگیر زیرا برف. یموبر  هاپایگاه

. مادیدمییل وتح اههم دو ارباروخ هاپایگاهما برای نفرات آن . دشمید ومسد هاپایگاهبه آن 

فصل زمستان ی هانایخبندو  شبختانه یخچال طبیعی یعنی سرمای شدید منطقهوخ

قبت مراست بایمیفقط در آن مناطق . ندواز بین بر  اد فاسد شدنیومو  شتوگ تگذاشنمی

 د نزننددستبر  آنهاغیره شبانه به و  کفتارو  مانند گرگ حشیوو  انات درندهوند که حیکردمی

 و که پشتیبانی بودی انهوگ اصالتی ما بهومهای رت در فصل سرما جادهودر هر ص. رندونخو 

 .بودبسیار مشکل  ها برای ماوتدارک نیر 

به ومال ر  یک جاده بسیار باریک. نداشتیم پازاوای به سمت ارتفاعات دما هیچ جاده مثالً 

یک جاده و  جاده هم احداث کردیم پنجو  داشت که آن را آسفالت کردیموجود  دیزهسمت قلعه

 طقهدر من. را تسهیل کنیم هایگانانیم تردد وتا بت، سردشت االنمرکزی هم زدیم تا منطقه 

الهیجان به کهنه عمرانحاج یک جاده از. زدیم ۳۱91 و وسه معبر در ارتفاعات کد عمرانحاج

 سرهنگجناب یک جاده دیگر هم از قزقاپان به گالزرده احداث کردیم که ، هم احداث کردیم

 . شد آن جاده شهیددر  میهاشاکبر علی سید

غیره را ما احداث و  متر جاده اصلیوکیل چهارصدد وحددر. را هم درست کردیم لوالنجاده 

با کمک جهاد  هاالبته احداث جاده. صرف کردیم هابسیاری را برای آن جاده وقت کردیم که

ه در قرارگا زندهویک مقدار هم از آقای فر  .رت گرفتوص بود آبادیقدس که فرمانده آن آقای علی

 که بودهم از اداره راه که مدیر کل آن در آن زمان آقای شریعتمداری  یمقدار و، )ص(بیااالنخاتم

 اردر اختی آنهاشبختانه ویم خکردمیاست وما هرچه درخ. ند کمک گرفتیمبوددشان جهادگر وخ

 .بود مؤثرما بسیار ی هایتمأمورند که در اجرای کردمیما را یاری و  تندگذاشمی ما
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 99۳۴ـ سال امام جمعه ارومیه تجلیل از خانواده شهدا با حضور حاج آقا حسنی

 پیاده ارومیه 28لشکریی در وجنگی رعایت اصل صرفهوچگ

 ی سپاههاگردان. ندیافتمیسعه وتو  رفتندگمی ز شکلوز به ر وها ر وبا ادامه جنگ نیر 

 های مهم نیز تشکیلقرارگاهو  دندشمیلشکر تبدیل و  انقالب اسالمی به تیپ پاسداران

 رلشکر سپاه د بیستشاید ( جنوبو  غرب، غربشمال ) قرارگاه عملیاتی سه دند که درشمی

 مردم. دبوای نکار ساده آنهاند که تجهیز کردن بود مؤثر هاتعملیا درو  جایگاهی را گرفتند آنها

 .لشکر جدید تشکیل گردید بیست تا لت دست به دست هم دادندودو 

 کیلتش یاو  یردگمی که هسته اصلی جنگ هست شکل گردانیک و  رزمی واحد یک وقتی

و  ندهکار ساز هیچ آنها، بردمی ارز هایگانتشکیل این ، دوجنگی بررسی ش اگر از نظر، دوشمی

جود و برای عراق همیشه آن ارز. هستند تا امنیت ایجاد کنند ربَ فقط هزینه، لیدی ندارندوت

فت ن. یمبودتحریم هم ، ردکنمیبه ما کمک  کسی .نداشتوجود  برای ما متأسفانهولی  ،داشت

جنگ را های ند که هزینهبودمردم لذا ، خریدندما به دالیل سیاسی نمی کشوراز  هم را

، نددکر می تأمین کشورداخل  درهای مسلح را ورد نیاز نیر وند که تجهیزات مبودمردم . ادنددمی

ای هبه جبههو  خریدندغیره را میو  زرولدوب، درول، روتراکت، کمپرسین وتجهیزاتی همچ آنها

 و با پشتیبانی مردم. ندکردمیکمک  هامد به جبههآمی هرچه از دستشان بر، ادنددمی نگج

ا ر  میمردهای البته یک مقداری از کمک. شکل گرفت سپاه پاسداران، حمایت رهبر انقالب

 .هایمان را جبران کنیمبودکمانستیم وادند تا تدمینیز به ارتش 
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از و  یمکردمیبی استفاده ومطل نحوبه  آنها ست ازبایمیدی داشتیم که ومحد هایواحد ما

هم در مناطق مختلف  هایگانبا همان و  یمنمودمیمحافظت و  پدافند هاط جبههوتمامی خط

 ستبایمی بودشکلی که  مان به هرهایبودبه کم توجهلذا با  .یمکردمیبه دشمن حمله 

 .یمنمودمیهایمان را جبران تیکاسو  یمکردمییی وجصرفه

 ،رنودر مناطق س ،ستفشار دشمن زیاد ا انوجبهه مری در» :فتندگمی مثال عنواِن به

 ۴۴تیپبالفاصله به  4.«فعالیت دشمن شدید است ات منطقهارتفاع دیگرو  خبایما، باشماق

 دهد ش را به آن منطقه اختصاصگردانیک » :فتیمگمی ،بودکه یک تیپ مستقلی  سرابپیاده 

انند از وقرار گیرند تا بت پیاده سنندج ۳۱لشکر بقیه در پشتیبانیو  شش دهدومنطقه را پو 

 بدیل بهت ی پدافندی راویک نیر  ترتیب،اینبهما  «.دفاع کنند بودیش زیاد وکه فشار ر  ایمنطقه

 2.یمکردمیشش وی پونیر 

 ولی ،ششوی پونیر  یتمأمورادیم با دمیدر خط قرار  گردانیک ، تیپ در خط یک جایبه

کار  یک مشت آهنین در جای دیگر به صورِت بهانیم ویم تا بتکردمییک تیپ مستقل را آزاد 

 .اضع قبلی را از دست بدهیموم اینکهنه  .ببریم

ر آخ اما در ،بودلشکر  دوازدهدارای  نایرا ز به خاکوتجا وارتش عراق در بدنه وچگیند وگمی

ل جنگ بیکار وما هم در ط. لشکر رسید ۱۴پیاده آن به و  رهیز ، جنگ لشکرهای مکانیزه

 .دادند را تشکیل لشکرهای سپاه پاسدارانکه  ندبودما نیز فعال سازمان زرم و  هایگان ،یمبودن

 که بودرشان این ودست صیادشیرازیعلی  سرهنگجناب  فرماندهی نزاجا جنگ زمان در

 در حین جنگ. قرار گیرد سپاه پاسداران در اختیار، دوشمیارتش عراق گرفته  چه غنائم ازره

 اردر اختیآمد به دست میچه سپاه پاسداران ، چه ارتش ،هاسط همه رزمندهوغنائمی که ت

 .دندادمیی جدیدی را تشکیل هایگانهم  آنهاو  رفتگمی قرارهای رزمنده سپاه پاسداران ونیر 

                                                                 
 مرز ایران و عراق، ارتفاع باشماق در این منطقه در جنوب دره شیلرای است مرزی بین . باشماق )خانم شیخان( نام منطقه4

سلطان واقع شده است و دید مناسبی به شهر و در ناحیه شمالی ارتفاعات قوچ غرب مریوانکیلومتری شمال ۳۳در 
راق دارد. باشماق )خانم شیخان( یکی از مانگا در خاک عپنجوین عراق )در فاصله پنج کیلومتری( و ارتفاعات کانی

 نیز بود. نویسنده ۴الفجرهای عملیات ومحور
شود، البته استعداد نیروی پوشش متغیر است. . نیروی پوشش نیرویی است که برای مراقبت از یک منطقه گمارده می2

 عملیات تأخیری انجام ممکن است یک گردان، یک تیپ و حتی یک لشکر باشد. نیر 
ً
ر دهد و همیوی پوشش معموال

آخرین نفر در  بایست تالحظه مأموریتش ممکن است بنا به دستور فرمانده به پدافند ثابت تغییر یابد که در آن صورت می
 برابر دشمن مقاومت و ایستادگی نماید. نویسنده
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ز وکه امر ) جوییصرفهشرایطی که داشتیم به اصل و  هابه تحریم توجهما در آن زمان با 

 .یمکردمیخاصی  توجه( متی مطرح استوبحث اقتصاد مقا عنواِن به

 .در تجهیزاتو  اودر ق جوییصرفهبه نام اصل  ،داریم ل جنگواصدر  میما یک اصل مه

 متیویک اصل مقا ،جوییصرفهل این اص .ای به این اصل دارندویژه توجهفرماندهان ارتش 

 طقهدر منفعالیت دشمن و  فتند درگیری نداریمگمی یعنی چه؟ من به فرماندهانی که. است

زیرا مهماتی مصرف  ،د داشته باشیدرت مصرفی مهمات نبایوشما ص» :گفتممی ،کم است

ی ور  زیادیهای کهو یدم پدمی، فتیمر می هایگانقات که برای بازدید به وبعضی ا «.دایکردهن

ئید چه وبه من بگ ؟کجا مصرف شده است هاکهو م این پکردمیال وسئ، زمین ریخته است

د؟ ایکردهن آوریجمعا ر  هاکهو اتفاقی رخ داده که این همه مهمات مصرف شده است؟ چرا پ

. ستالمال ال بیتوپ اینهاهمه و  فلز برنج هستند اینهاد؟ ایکردهرا به عقب تخلیه ن آنهاچرا 

 (.زنی که دارند با ارزش هستندو به توجه از جنس برنج است که باهم پ وتهای کهو پ)

 به کارخانه اصلیو  یمنمودمیبه عقب تخلیه و  یمکردمی آوریجمعرا  هاکهو ما حتی پ

  آنها تا ازفرستادیم می( صنایع دفاع)
ً
یادم هست در یک زمان یک . استفاده کنند مجددا

فرصتی  یم که دربودرا جمع کرده  متریمیلی9۱۱و  99۴، 9۴۱ هایتوپکه و طبل پر از پصا

 هرا در جنگ ب جوییصرفهاصل رت وبدین صکه فرستادیم را برای صنایع دفاع  آنهامناسب 

 .یمبوددش رسانده وحداکثر خ

ر ما با تدابیولی  .هم مشکل داشتیم تغذیه رزمندگان حتی یک زمانی ما از نظر ارزی برای

 صوادیم که البته هنر آشپزها را نباید در این خصدمی انجامبی را وخهای جوییصرفهخاص 

ع و حالت آفندی یک ن درو  دادیمع جیره به سرباز میو ما در حالت پدافندی یک ن. نادیده گرفت

بدنی بسیار ن فعالیت وچ. ادیمدمیدشان را وص خوهم جیره مخص روتکاهای واحد به. دیگر

 ،ندکردمیکار فیزیکی زیاد  آنها. بدهند آنهاری به وم جیره تکابودداده  رودستو  زیادی داشتند

 .دوری شبیشت توجهو  رسیدگی آنهابه  بودهای مختلف که نیاز رزمایشو  نرمش، ورزش

ریافت د میهای مردسط کمکوچیزهایی از این قبیل که تو  افشرهآبو  هومیحتی آب

شتی گ از عملیاتران وتکا وقتی مثالً ، ادیم به نام لقمه شبانهدمی آنهابه  هابدر ش ،یمکردمی

لکرد عم این. دوانشان کم نشوادیم تا تدمییچ وساند آنهاشتند به همه گمیهای شب برنیمه در

برای عملیات بعدی  آنانو  کردمییت وهم از نظر جسمی نفرات را تقو  حیوهم از نظر ر  ،ما
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 انآناز ای لحظهو  هستیم آنانبه فکر  دند که ما کامالً شمی توجهمو  دندشمیآماده  خوبیبه

 .بریمرا از یاد نمی آنهاو  غافل نیستیم

ران که مرتب در حال فعالیت وت به تکانسب، ضع پدافندی قرار دارندونفراتی که در م

کالری  عو در مجم ...و ندکنمی بانیدیده، ندکنمیاسلحه پاک ، فعالیت کمتری دارند، هستند

 ،اشدکم ب آنهاکار و  فعالیت اینکهنه . ادیمدمیحد نرمال غذا  در آنهابه  کمتری نیاز دارند که

ر همان چیزی که سازمان برایشان در نظ لذا .ران فعالیتشان کمتر استوبلکه در مقایسه با تکا

 .ادیمدمی آنانبه  ،بودلی هم واصو  بودگرفته 

یا و  رندوکمتر بخ اینکهنه  ،دوپاش کمتر شو  یم ریختکردمیسعی  کالً رم این است که ومنظ

شان را تیمأمور ،کردنمیلو  ن حیفوبدو  مؤثرو  حساب شدهو  بلکه دقیق ،اندازی کنندکمتر تیر 

مان را در جایی قرار ندهیم تا در تیررس یهاتمهماو  اد غذاییویم مکردمیسعی . دهند انجام

ا از تیم کردمیزیادی  تأکیدعات وضوی این مور . ایی دشمن باشندوهی هابمبارانیا و  توپخانه

 کدش یواین خ. ندواز بین نر  تجهیزاتو  وسایل دیگر و ودر ویا خو  د تا مهماتوافظت بشمح آنها

 .جهیزاتتو  متریال، اودر ق جوییصرفهاصل  گوییممی متی است که ما در ارتش به آنواقتصاد مقا

 پیاده ارومیه 28لشکردر  حیه رزمندگانوشده جهت ر  انجاماقدامات 

ار در اختید نتوامی که در اختیار داردامکاناتی فرمانده  رزمندگان،حیه ویت ر وبحث تق در

و  اشدب تأثیرگذارنفرات  جنگیدن نحوهدر و  مؤثرحیه نفرات ودر ر  تا ،ر دهدقرا امرشافراد تحت 

یکی  ،ندبودرک زبان تُ  پیاده ارومیه ۳۴لشکر بیشتر نفرات. رزم کمک نمایند میدانرا در  فرمانده

 بوه خر وج هکه هم امبودهزبان بزرگ ترک  ن مردانای اندهفرمفتخارات من این است که از ا

 .بودزیاد  تحملشان در برابر شرایط سخت همو  ندبود

غذا  و ستند نانتوانمینو  ندبودخط مقدم  که دریی هایگانبرای  پیرانشهر پادگانما در 

و  یمودبمستقر کرده  را در پیرانشهر هاخبازخانهتمام . پختیمغذای گرم میو  نان، ندتهیه کن

 :فتگمی زی یکی از خبازهاور . پختندرا می هایگاننان و  برایشان سنگر مناسبی تهیه کرده

مین ه «.دوبه زمین اصابت نم خبازخانه خمپاره کنارله وم که یک گلبودل پختن نان ومشغ»

م است که غذای گرم به سربازی که از صبح تا خیلی مه. ادیمدمی انجامکار را نزدیک خط 

دارد تا یک  تأثیرغذای گرم چقدر . دارد تأثیراش حیهوزیرا در ر  ،دود داده شجنگمیب وغر 

یم کردیمتا یک نان فتیر؟ ما سعی ، چقدر فرق دارد ،ردوبیا؟ یک نان گرم با پنیر بخول وکنسر 

 .رندوکباب بخو که حتی همه نفرات در خط مقدم چل
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جا  همین» :به آشپزها گفتیمو  تقسیم کردیمو  خط دری هاگروهانآشپزخانه را بردیم در 

سربازان  ازو  رفتم داخل سنگرها .«هیددمیها کباب داغ به همه سرباز و  یدکنمیغذا درست 

 «.ردیموبابا دستتان درد نکند که کباب داغ خ» :کردم که به من گفتند سؤالرد غذایشان وم در

 .نداشت دم که حد  شمیشحال وخ قدریبه، یدمدمیشحال ونفرات را خ وقتی من

دم را همیشه ومن خو  یمبودم که از هر لحاظ این عزیزان ما که امینشان کردمیمن سعی 

 ب،ترتیاینبهو  آن عزیزان از ما راضی باشند، تمدانسمی هاادهوامین خان، ندودر پیشگاه خدا

عزیز با سربازان های ادهودن خانومن حتی برای مالقات نم. دوشان باال نگه داشته شحیهور 

 شتمدا آنهاای در قبال وظیفه .مناسبی قرار گیرند در شرایطحی وم تا از نظر ر بوده اقدام کرد

 .ندوشحال شوخهایشان هادوخانو  دشانوتا خ نمائیمدانی قدر یوبه نح آنهاکه از 

 ،سلماس هایقطعه زمین در شهر  ۱۱۴ه این است کافتخارات من و  یکی از اقدامات

 که زمین در بعضی جاها حتی. دمونم واگذار به افرادی دومهبان وتا رده گر  یوخو  رندم، میهوار 

اگر » :گفتم آنهابه . تسطیح کرد در برایشانولو  زروبلدو  ردادم زمین را گرید ،بودر وه ماهتپ

ما  «.سازدبو  زمینش را بگیرد هرکس استیدواگر نخو  ی برایتان بسازدنواستید شرکت تعاوخ

دخانه وتا ر  ود، یمکردمیتهیه  داراستانطریق ماسه را از . اهیم دادوخ آنهاهم به ماسه مجانی 

تی لوآهن د. ادنددمیقرار  در اختیار کارکنانو  ستندشمی آنجاماسه را  را در اختیار گرفتیم

دند خانه شو  شبختانه همه صاحب زمینوخ. مان برایشان گرفتموهزار ت جدههتا  هفدهیی وکیل

 .شحالموخ که از این بابت

گفتم  ؟دت چه برداشتیوای خبر » :به من گفت میهوجمعه ار امام ز حاج آقا حسنیویک ر 

 من دنبال. دکنمیخدا به من حالل ، ی زمینوپیکرم افتاد ر و  شهید شدم هر جا !زمین متر دو

ن ولطف خدا هم تا کنو  ابانندونش بخودنبال زمینی هستم که نعشمان را در ، زمین نیستم

 «.شامل من نشده است

لشکر این است که یک فرات حیه نوص ارتقای ر ودر خصشده  انجامیکی دیگر از کارهای 

رار را در اختیار نفرات قپنی وکه اقالم ک بودمن تمامی تالشم این  ،بودپنی وهمه چیز کزمانی 

 هایما از فرمانداری ...و فریز، یخچال ،برقیوجار ، ییوشن لباسواقالم دیگری چ. دهیم

 یمبودرده ک تأسیسشگاه ویک فر . گرفتیمکمک می حتی از بازار تهرانو  هاداریاستانو  مختلف

 .کردیممی تأمینمندی نفرات را نیازو  پیاده ارومیه ۳۴لشکری رزمندگان نوبه نام تعا
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 و عزیز سپس ایثارگران بعد جانبازان، بوداده محترم شهدا واقالم هم به خان یواگذار تقدم

 .ندکردمینی استفاده ولشکر نیز از امکانات تعای هاتالبته دیگر قسم. رزمندگان در خط

 هایگاندتی سیاسی در نقش سازمان عقی

  
ً
 حانیور  د باید آنشمیکه اگر عملیاتی  بوداین  ،دندشمیمرتکب  یک اشتباهی را که اکثرا

حانی ولکه ر ب ،ر نیستواین ط کهدرصورتی. عملیات با هم باشند ا فرمانده درعقیدتی سیاسی ب

حانی ور  آن وظیفه ت؟فرمانده چیس وظیفه ما باید ببینیم. ستویاری کننده او  همراه فرمانده

 هایراهنماییو  بوتذکرات بسیار خ، ل عقیدتیول عقیدتی سیاسی چیست؟ مسئویا مسئ

، دکنمینفرات را ارشاد و  دور می در واحدها مثالً  ر؟وچط. د به یک فرمانده بدهدتوانمیبی را وخ

 و نی که دقتوحانیور  در ضمنو  بردمیافسر را باال و  داردرجه، ی دینی سربازهاآموزشسطح 

 تا چهو  چقدرند چه کسانی کردمیحتی بررسی  ،ندکردمیلیت زیادتری را احساس ومسئ

 .کننده باشدیاریو  د برای یک فرمانده بسیار مفیدتوانمیاین . اندازه متعهد هستند

آگاهی یابد که افسری و  دش که بداندودست خانتصاب فرماندهان زیر و  برای سازماندهی

 واقع ،هان بگذاردویا گر و  گردانفرمانده تیپ یا فرمانده  دخواهمیرا 
ً
را  شصالحیت مکتبی ا

 ،ممکن است یک نفر آنچنان صالحیتی که مد نظر فرمانده باشد را نداشته باشد دارد یا خیر؟

ن وآن افسر را معاو  معایب را در نظر بگیردو  اما بهترین طراح است باید آن فرمانده محاسن

ر دولی  .طردش نکندو  تجربه آن افسر استفاده کندو  تخصص ،از دانشو  اردفرمانده بگذ

 
ً
ه این قسمت ب عقیدتی در. رهای مکتبی را باید اعمال نمایدوفاکت انتصاب فرمانده حتما

 .فرمانده را در انتصابات یاری نمایدو  د کمک کندتوانمیفرمانده خیلی 

زندگی و  از زندگی شهریو  هستند رود ادهایشانوفرات در جنگ از خاناز جهت دیگر ن

یک حالت و  ندکنمیدر شرایط جنگی زندگی و  اندآمده هابه جبههو  دشان جدا شدهوعادی خ

 ، استرس دارند
ً
 و ندکنمیدشان را طی وخدمت سربازی خ دورانکه  وظیفه سربازان خصوصا

های ر وباو  نوناگوادیان گدارای  اینکهضمن  ،تی هستندومتفاهای یژگیوو  صیاتودارای خص

 و ا ،د با ارشاد کردن آنانتوانمیعقیدتی سیاسی  مجموعهحانی ولذا ر . تی هم هستندومتفا
ً
 ال

ی رابطه تنگاتنگو  ش دادهوگ آنهابه درد دل  در ثانیو  باشد آنهاحی وحاالت ر تسکین دهنده 

 .حی آنان ببردوپی به عمق ر و  با آنان برقرار

 دش دردواجازه ندهد که با فرمانده مستقیم خ ویک سرباز به احیای و  ممکن است حجب

ش دادن وحانی با گولذا آن ر . دکنمیب باز وحانی خوسفره دلش را نزد یک ر ولی  ،دل کندو 



 299  ♦♦♦غرب  در منطقه شمال 0314فصل سیزدهم: حوادث و اتفاقات سال

 

ه را فرماندو  آن را به فرمانده منعکسو  آگاهی یافته آنهاحی واز مشکالت ر ، به سخنان نفرات

 .هددمیتش قرار انی نفراو ر و  حیور یت وضع در جریان

هم فرمانده را یاری  وا. هددمی انجامبرای کمک نفرات  انش داردوچه که در تآنروحانی 

داده  انجامب ودش را خوخ وظیفه حانیورت آن ر ودر این ص، را هایگان هم نفرات، دکنمی

در و  فتر می هایگانبه ، اشتد میان که تجربه کوحانی جوقات هم یک ر وگاهی ا. است

 .این کارها را بکنیدو  بزنید اینگونهدشمن را  ،فتگمی ط مقدم به نفراتوطخ

حانی واز آن ر  یتمأمور انجام نحوهص ود که سربازان در خصشمیقات هم مشاهده وگاهی ا

 بانهدیدمقدم هم  طودر خط. فرمانده داشتند هایگان کهدرصورتی ،ندکردمیکسب تکلیف 

من به ، رد اصابت قرار دهدونه دشمن را مواد که چگدمییص تشخ واو  داشتوجود  توپخانه

 «.یستچ آنهاببینید درد دل و  شما باید نفرات را ارشاد کنید» :فتمگمی حانیان عقیدتیور 

ات شما که فرمانده عملیولی  ؛م که نسبت به دشمن حساس هستیدکنمیتشکر » :گفتممی

 «.ر فرماندهان دخالت کنیدودر ام اینکهنه  ،یداند که من را کمک کنشما را گذاشته. نیستید

 رفتند که این کار همگمی عملکردهای عقیدتی جبهه اینگونهبعضی از فرماندهان هم با 

 تدانسمینه آن فرمانده و  بودحانی فرمانده را درک کرده ودر آن حالت نه آن ر . بودصحیح ن

و  مکردمیر دخالت ونه امواینگ ارد من دروالبته در بسیاری م ؛عقیدتی چیست وظیفه که

 .مکردمیجیه ورا ت هر دو طرفو  بیایدوجود  ای در یگان بهلهتم مسئگذاشنمی

، یل شدتشک سیاسی سازمانی به نام عقیدتی ،هاپادگاندر  انقالب اسالمیپیروزی بعد از 

 مفرماندهان ه خود. بعد شد عقیدتی سیاسی ،ژیولوایدئفتند سیاسی گمی ابتدا همه

ازمان اید به آن سنه بوچگو  نه استوچگ آنهاعملکرد و  این سازمان چیست ظایفو تنددانسمین

 جناب سرهنگو  صیادشیرازی جناب سرهنگدی همانند والبته تعدادی محد. در تعامل باشند

 ،گر از فرماندهانای دیعده و )وزیر دفاع و فرمانده دانشگاه افسری(یونامجموسی سید

 شده یستأستند که این سازمان برای چه دانسمیو  ندبودن آگاه ونزدیکی به انقالبی واسطۀبه

 .ش چیستظایفو شرحو 
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 99۳۴سال  ، ، ارتفاعات دوپازاسردشتـ  بازدید امام جمعه قوچان از رزمندگان

 

 .ر آشنایی یابندوام اینگونهکالسی نگذاشتند تا به و  رهود ،دهان همآن زمان برای فرمان

گ و بعد جن جنگ داخلیو  بودشرایط انقالب مجالی برای این کارها ن واسطۀبه اینکهضمن 

این ، ندبودفقط استنباط کرده  ،یک عده از فرماندهان هم مثل من. هم آغاز شد تحمیلی

گفته کس به ما نهیچولی  ؛ظایفش چیستوو  شده أسیستر وبه چه منظو  سازمان برای چیست

 کامالً  و همکاری که با این سازمان داشتم واسطۀبهمن . سازمان عقیدتی چیست ظایفو که بود

 و و  مشکلی نداشتم آنهابا  گاههیچ روازاین. شده است تأسیسم برای چه بوددرک کرده 
ً
 اقعا

 . مبودعقیدتی  جذب همه افرادو  توجهرد وم
با آن سازمان  گاههیچی مختلف هایگانخدمتم در سمت فرماندهی  دوران من در ،برای همین

 قرارگاه در مثالً . یمبودهمیشه در تعامل و  یمکردمیبه یکدیگر خیلی کمک و  ای نداشتممسئله
سرباز . دمومستقر نم هبانو  های سقزهوکه قرارگاه را بین ک بودلین کاری که کردم این وا ،غربشمال 
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 واقع مسجدی احداث کردیم که، بود وارد شیشه کاری داشتم که خیلی
ً
ی بسیار با شبستان بودعالی  ا

ه وزیبا مسجد را در دل ک قدرآن. نداشته باشدوجود  ب که شاید در بسیاری از شهرها مشابه آنوخ
این  حاج آقا بفرمائید» :بعد به حاج آقا گفتم. ندردبمییم که همه با دیدن آن لذت بوددرست کرده 

 «.عالییم پای منبر حضرتشیننمیو  آییممیما  حاال. هم مسجد
ای د به کارهتوانمیتر راحت وحانی عقیدتی سیاسی آماده باشد اوابزار کار ر  وقتی یعنی

 ،نم این هم افراد، مکنمیتسهیل  اینگونهمن کار شما را » :گفتممی آنهامن به  بپردازد خود
 ینکهایعنی  ،طرفهوتعامل د .شماست که نفرات را ارشاد کنید وظیفه حاال ،این هم مسجد شما

 «.عقیدتی هم فرمانده را حمایت کندو  فرمانده باید عقیدتی را پشتیبانی کند
 ،می لشکروشدم که در صبحگاه عم توجهم، مبودط مقدم وزمانی که من در جبهه در خط

 دهواه مشترک برای نفرات سخنرانی نمگدر صبحو  ر یافتهوسازمان عقیدتی سیاسی حضرئیس 
من را سمبل یک و  دهوفرماندهان نم ظایفو اشاره بهو  تمجید از من کردهو  کلی تعریفو 

 .ب به نفرات معرفی کرده استوفرمانده خ
 واقع» :گفتزی به من ورئیس ستاد لشکر ر 

ً
ست وا خیلی درئیس عقیدتی سیاسی شما ر  ا

و  ننیتی که بین مسنُح  «.فتگمی دقیقه از سجایای شما دهصبحگاه فقط به مدت  سر. دارد
ند که وع بشو ضواین م توجهکه همه نفرات م بودباعث شده  ،داشتوجود  رئیس عقیدتی

به  آنهازیرا  ،اردد میست که فرمانده در آن نقش مها میسازمان عقیدتی یک سازمان مه
 .ذارندگمی ه احترامفرماند

 ، ست داشته باشندورا د خودفرمانده  هایگانحال اگر نفرات 
ً
جذب عقیدتی  مسلما

 ئیسر  حانیومن هم زمانی که از مقام ر . دکنمیفرمانده را تعریف  ،زیرا رئیس آن ؛ندوشمی
ده ر فرمانده ما این صحبت را ک» :فتندگمی همه ،مکردمیصحبت  عقیدتی سیاسی برای افراد

 وقتی اردی هم مشاهده شده است کهوم. دندشمیلذا همه جذب آن سازمان  «.است
نین در چ. تگذاشنمیکسی محلشان ، فتندر میحانی عقیدتی به صبحگاه وفرماندهان با ر 

 . بی ندارندوتعامل خو  با هم رابطه آنهاد که وشمی توجهم افراد شرایطی
ً
فتارها ر  اینگونه مطمئنا

 .دشمیاقعی تخریب وهم در چنین م حیه افرادور و  اددیمس ونتیجه معک

 غربشمال  زش سربازان در منطقه عملیاتیوآم نحوه

پیاده  ۳۴لشکربه  آناندند که یک سری از شمیارتش  وارد سرباز عنواِن بهقشر عظیمی  

یی در نظر گرفته شده هاآموزش ،زشومراکز آم در آنانابتدا برای . ندیافتمیاختصاص  ارومیه

 .بودنامه رزم انفرادی آئین ز-۱-9۴ کتاب رزم انفرادی. بود
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قواعد  روچط .باشدمید وشمیارتش  وارد که ابتدا جیه یک نظامیوآئین نامه رزم انفرادی برای ت

ارتش  ردوا کهکه قبل از آندر نظام یاد بگیرد  حرکاتی را بایدو  زشوچه آم رزم انفرادی را رعایت کند.

 مانند ،نهفته است جمعتمام مسائلی که در آیین نامه صفو  نظام جمع ،مانند ،تهدانسمیند وبش

های استفاده از کمک ،اندازیتیر ، اسلحه شناسی ی دیگرهاآموزشسری یک  یاو  رژه ،ادای احترام

ر یک پذیری یک سرباز دلیتونجر به مسئزش کار تیمی که موآم، نمازش استفاده از قطبوآم، لیهوا

 .فهمدرا می لیتشومسئو  دوشمیهان وگر و  یا دستهو  هوگر  ،تیم

 ائلنه مسواینگ. ل شده استوت سربازی مشغوبه چه دلیل کسو  چرا اینکهسپس اهداف 

خدمت  انجامد که هدف از وشمیآموزش داده به سرباز  های مختلفنامهبا استفاده از آیین

ارد وین ما میتما .دکنمیی عملی را طی هاآموزش، هاآموزشبعد از طی این . بازی چیستسر

 جسمیو  زشیوظر آمدر شرایط مناسبی از ن بعد از اینکه ،دوشمیزش داده وآم وتک تک به ا

و  جنگی ط به عملیاتوی مربهاآموزشو  پدافندیو  فندیآ میتیهای تاکتیک ،قرار گرفت

از استفاده  طرزو  یاییشیمو  در زمان حمله اتمی خودط به محافظت از وی مربهاآموزش

 .دوشمیزش داده وآم وبه ا ویژه تجهیزات

ری وی تکاهاآموزش سری د یکوشمیسعی  ،سرباز به اهدافش برسد اینکهسپس برای 

سه ماه در آن زمان . دوداده ش وبه ا( روی تکاهایگاندر ) جسم سربازو  حیهوبرای باال بردن ر 

رباز د تا یک سشمیبه سربازان ارائه  هاآموزشکه کل این  بودر شده وزش برای سربازان منظوآم

ی ره اختصاصوالبته یک د. یا اداری خدمت کندو  پشتیبانی رزمی ،ی رزمیهایگان اند دروبت

اتی با لیعم در منطقهیک عنصر رزمنده  عنواِن بهانند ویدند تا بتدمیزه را هم ور  سییا  بیست

 .دشمن بجنگند
 هاآن ،ندافتیمیاختصاص  هازش به لشکروزش در مرکز آموسربازان بعد از سه ماه آم

مشق و  رزم انفرادی. ندبودی زمینی گذرانده وزش نیر ومقدماتی را در مرکز آمی هاآموزش
سری  ی رزمی نیاز به یکهایگانشان به ورود با آنها. 9با تفنگ ژاندازی تیر ،جمعصف

و  فیدده میک عنصر رزمن عنواِن بهانند در مناطق عملیاتی وهای تکمیلی داشتند تا بتشزوآم
آن زمان یک ابتکاری  در ایفرمانده هر ،زشی سربازانوص نیاز آمودرخص. ندوش واقع مؤثر

ده زمانی هم که فرمانو  مکردمیع عمل و یک ن مبود یا لشکرقعی که فرمانده تیپ ومن مو  داشت
قعی وم، امضیح دادهونیز ت که قبالً  طورهمان. مکردمیم به این کارها کمتر دخالت بودرارگاه ق

 سپسو  مکردمیمصاحبه  آنهابا و  یدمدمیرا  آنهادم تک تک ومن خ ،مبودکه فرمانده لشکر 
 .مکردمیبرایشان سخنرانی 
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که همه نفراتش عاشق  مدار  واحد یک. دارم واحد من چندین، ببینید عزیزان من» :گفتممی

 دارم که در خط واحد یک. ب فکرتان را بکنیدوخ، ند بجنگندهخوامیمرتب و  شهادت هستند

 کی. سنگر دارندولی  ،له هستندون زیر گلوچ ،ندوشمییض وهستند که ماهی یک بار تع

 .توپخانههای واحد یکسریو  در خطو  ییوی جلهایگان هم داریم در پشتیبانیهایی واحد

ینند ن نیستند که بنشعاشق ایو  عاشق جنگیدن هستندو  طلب شهادت هستندویی که داآنها

 «؟چه کسانی هستند، در یک سنگر

دت مو  ادمدمیر اختصاص وتکا گردانرا به  آنهاند کردمیدستشان را بلند  آنهاتعدادی از 

 و هستانوک در جنگ، کمین، ی گشتیهاآموزش ،گذاشتممیزش وآم آنهانیم برای و  یک ماه

 .دندشمی روسرباز تکاو  اندازرین تیربهتو  اندازیتیر 

ر وستد لشکر قبالً  سومبه افسر رکن . پدافندیهای احدو  ند دروستند بر خوامییک عده هم 

ره غی و بارسنگرهای تیر. ندبودجایی را درست کرده  میهوار  تیر میدانبرایشان در  و مبودداده 

تا  ،نددشمیآشنا  کامالً  بدین ترتیب، هایگان ند دربردمیرا  آنهاسپس  ،ادنددمیش زوآم را

 .ندوچشم بسته به منطقه نر 

 آنهای به یکی یکو  نگر خمپاره چیستس. گفتیم که سنگر مسلسل چیستما به سرباز می

 اهیگانبه سپس  ،یدنددمیزش وآم کامالً و  ندکردمیاز نزدیک هم مشاهده و  ادیمدمیزش وآم

سرباز را  تا این دشمین گیج گردانفرمانده  فتندر می گردانکه به  وقتی .ندیافتمیاختصاص 

خص شم گردانفرمانده زیرا تخصص آن سرباز برای  ،قسمت منتقل کند کدامو  به چه کسی

فی به اندازه کاو  بودرزیده هم شده و زشودر مدت آمو  بودره دیده ود سرباز هم کامالً و  بود

ه زش سویک آم گردانبه  ورود بعد از. بودشده  وارد به مسائل یگانو  بودده واندازی هم نمتیر

 گردان منطقهو  گردانی هاگروهو  گردانگرفتند تا با می در نظر آنهازه هم برای ویا چهار ر 

 .دندشمیل به خدمت وسپس مشغ ،آشنایی یابند

. ندزش دیده باشوکه نفراتم آم بوداین  تالشمو  مبودحساس  بسیارزش سربازان ورد آمودر م 

 باشد مدر اختیار این یگان همیشه باید » :گفتممی و مبودص یگان ضربت هم حساس وخصدر

 شجاعت. زش دیده هم باشندوبسیار آمو  دن نترسنباشند که از مردهایی آن از بچه نفراتو 

 «.دهد انجامبی وبرای من عملیات خاند وداشته باشند که بت

های اندازخمپارههای لهومرتب زیر انفجار گلو  خط مقدم یی داشتیم که درهاگردانما یک 

زیرا  ،یض کنیموتع هز ور  پانزدهالی  دهرا  آنهایم که بودر ولذا مجب ،ندبوددشمن  متریمیلی ۳۴
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در  ،نددشمیعقب تجدید سازمان  درو  یدیمکشمیرا عقب  آنها. بودخیلی باال  شانرزمیتلفات 

 حیه به چهور . دادمحیه هم میور  آنهابه و  یدنددمیالزم را ی هاآموزش ،حین تجدید سازمان

ازسازی ب بعد از اینکه و اندازیی تیر هانتمریو  سازیبدنو  ی گرمغذاو  ورزش سیلۀوبهای؟ سیلهو

 .ندوجایگزین یگان در خط شو  خط مقدمند بهویم بر کردمیشان آماده دوباره، دندشمی

 هاعملیاتها در وپشتیبانی نیر و  تدارکات نحوه

اتیک ارتش سیستم. بودجنگ شده  وارد ی داشت کهاهسال پنجاهو  ارتش یک سابقه تاریخی

ل وا .لجستیک را کرده استو  تمام سازمان بینیپیش ،ارتشی که سیستماتیک باشد .بود

 ذی کهونفو  انوبه اندازه ت کسهر و  دوکه ارتش منحل ش بودنظرشان این  هاانقالب خیلی

ز ور  (ره)تا اینکه حضرت امام خمینی. زدمیبه ریشه ارتش و  ای را به دست گرفتهتیشه، داشت

 .دودند که ارتش باید حفظ شونم تأکیدو  ز ارتش اعالم کردورا ر  99۱۱ردین سال وفر  ۳1

 شرایط، بودن (ره)اگر فرمان امام خمینی کهدرصورتی
ً
یگری نه دودیت ارتش به گوجوم و مطمئنا

 . دشمیمان کشوردیت وجومو  امنیتو  کشورمردم  توجهعملی آن مو  ءوکه آثار س خوردمیرقم 

در برقراری امنیت  دند که ثمره آنوحمایت نم ارتش شیاری تمام ازوه با (ره)امام خمینی 

 حو ضوه دفاع مقدس ب هشت سال دوراندر  کشور و دیگر مناطق بحرانی و بعد غربشمال در 

 .برای همگان آشکار گردید

 آنها برای هاانیتمامی پشتیب، هان گرفته تا رده لشکرودر ارتش از یک دسته در یک گر 

 ۳۴لشکری هایگانبرای  میهوار  اد مصرفی دروهای مآن زمان نیازمندی در. تعریف شده است

 ادوم دیگرو  پیاز، زمینیسیب، رغم، شتواز قبیل گ، دشمی تأمینو  داریخری پیاده ارومیه

 .دشمیتقسیم  رده لشکر تریناد تا پایینواین م .غذایی

اساس  برو  ندبودمستقر  هایگانمتر در پشت وما آشپزخانه صحرایی داشتیم که چندین کیل

شرایطی برای رزمندگان غذای گرم  هر درو  کردمیغذا طبخ  آنهابرای  ،هایگانبگیر جیره آمار

که از ستاد مشترک ارتش  داشتیم به نام قمطره عمرانحاجاضعی در وم. یمکردمیارسال 

 دیدند که در آنها، ند برای بازدیدبودالن در تابستان آمده و دیگر مسئو  تعدادی از افسران

 .داردوجود  ی ارتفاعاتوتابستان برف ر 

. مادیدمی انجامها را وتدارکات نیر  ابو د سطوت العبورصعبی ارتفاعات ور  رایطما در آن ش

 .مشکلی نداشته باشند، د شدوای مسدیم که اگر جادهبودهم کرده  را هابینیپیشتمامی 
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 ،مهمات، نفت، قهوبه اندازه کافی آذ العبورصعبمناطق و  ی ارتفاعاتوهای مستقر در ر واحد

 .دهند انجامدشان را وخ یتمأمورانند وند تا بتبودکرده غیره ذخیره و  ختوس

 و ی ارتفاع بلندوسربازی که ر ، کار نیست ند که تبعیضی درکردمیها کاماًل حس ونیر 

ا حتی به م، بودغذایش یکی ، بودبا سربازی که در پشت جبهه ، یدجنگمی سنگر ی درالعبورصعب

 وارد ایخدشه هایگانیم تا در آمادگی رزمی کردمیط مقدم بیشتر رسیدگی وخط در نفرات مستقر

غذایشان را ، ذغال داشتند آنهان وچ. بودتر از پشت جبهه شمزهوحتی غذای خط مقدم خ. دونش

 .ادیمدمی انجامبی ومطل ونحه ها را بوع پشتیبانی نیر و مجم در .ندکردمیگرم 

ر کرده ارد فکوم میبه تما سیستمی که از قبل، اددمی انجامرا سیستم  هااین پشتیبانی

اد دمی جامانکارها را سیستم  بنابراین،. های دیگر را نیز داشتتجربه ارتش، تجربه داشت، بود

 .اددمی انجامد سیستم کارش را شمییض واگر فرماندهی هم تع. یخصوصبهنه فرد 

ی ما هم هابرای بچه» :گفتبه من و  ن تقاضا کردز از مویک ر  جردیوبر  برادر حاج محمد

، سپاهی است، آن عنصر رزمنده ارتشی است ،دکرنمیبرای من فرقی  «.غذای گرم بفرستید

پشتیبانی  آنهاهمه  ما باید ازو  ندبودهمه رزمنده اسالم  آنها، یا متعلق به ژاندارمری است

 هم کهدمیمن خمپاره ، یموکه بگ بودن طورنای. ردکنمیدخالت  در کار ما ایشان. یمکردمی

ان تکه همه بودفرمایش امام ، دوند تا منطقه پاک شوبر  وها به جلونیر و  دوکارمان پیش بر 

ه
 
 همه نیتتان این باشد که برای خدا کار، بسیج ندارد، ژاندارمری، ارتش، سپاه. هستید جندالل

 .هددمیرت خدا به شما نصرت ودر این ص، کنید

 و با نیت الهی با سپاه هاتعملیا واز بدسیدالشهدا)ع(  و حمزه، غربشمال  در قرارگاهما 

فقیت هم وم. یمکردمیکار و  یمبودهای رزمنده متحد شده ودیگر نیر و  ژاندارمریو  بسیج

د وزیرا تا نر ، دوشمیرش نوکسی با. را هم دیدیم هایشنهونمو  الحمدالله خدا همه جا به ما داد

فری ن چهارصدی وبا یک نیر  انوکه بت دوشمیرش نوبا، آنجا را نبیندو  اتانوهای آلدر جنگل

 هشتادو  یمبودنفر تخمین زده  9۳۴۴که  ضد انقالبعناصر  یی ازوبا یک نیر . ش کردپاکسازی

مین آن ز ،نفری چهارصدی وبا یک نیر  ندوانستیم با یاری خداوما ت، ندبودنفر زندانی هم آنجا 

 .کنیم پاکسازی ضد انقالبعناصر وجود لوث  را از هاجنگل

های وانسجامی که بین نیر و  حدتو غیر ازه ب. را آزاد کنیم تودولهیم وکه بر  بودهدف ما این 

  ،سپاهو  ارتش
ً
های ونیر . بودندیگری  ند چیزبودسپاه  های بسیج که تحت امرونیر  خصوصا

 را هاهمه پاسگاه سردشت ـ ر پیرانشهرودر مح قبالً  نوچ ،ندبودر نمانده ومح درژاندارمری هم 
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اد که با اتح بودها این وهدف تمامی نیر و  لذا قصد. ندبودسالح کرده خلع ضد انقالبعناصر 

  ،روما میتما که در بوداین  .کنیم بودکامل دشمن را نا
ً
تدارکات به یکدیگر کمک  خصوصا

 مومدا روطه باید ب، دجنگمی در منطقهیگانی که ، دکنمییگانی که حرکت . یمکردمی

 میمات بودکه قادر  بودارتش سازمانی سیستمی  ،که اشاره کردم طورهمان .دوشپشتیبانی 

لف دالیل مخته ها بواما دیگر نیر . دهد انجام کردمیهایی که ریزیطرحراحل پشتیبانی را با م

 هاشتیبانیهسته مرکزی پ بنابراین،. ندبودشرایط بحرانی ن در آن هاپشتیبانی اینگونهقادر به 

م هابای از ادر هاله هاتفقیت عملیاورت موص غیر این در. بود اسالمی ایرانری وارتش جمه

 .رفتگمی قرار

به سردی و ر  کشور غربشمال  ای منطقهوه ،تسردش ـ ر پیرانشهرومح از عملیاتبعد 

اظت را حف آنهاست بایمی ،که بعد از فتح ارتفاعات بودیکی از نیازهای اساسی این . فتر می

 . نیفتد ضد انقالبدست عناصر  به دوبارهند تا کردمی

 ایلوس نیاز به، باشدمیزیادی های نیاز به پشتیبانی ،برای پدافند از مناطق آزاد شده

 .ردوم بیااو درجه زیر صفر د سیتا  بیستاند در سرمای وگرمایشی است تا یک عنصر رزمنده بت

 که رده به رده هم، یک طرح پشتیبانی داشتیم اشضمیمههر طرح عملیاتی در  ما در

 تیبانیپشهای به دسته، رفتیمگمی مثاًل پایگاهی که. کردمیفرق  اشپشتیبانی وسایل

رباز یکی اینکه سنگر س، سن داشترها چندین ُح والو  این. رتان را بدهیدوالو چراغ  یم کهفتگمی

برایشان  ،هاپایگاهما برای نفت این . ندکردمییش غذا گرم ودیگر اینکه ر ، اشتدمیرا گرم نگه 

و دتانکرهای ، داشتوجود  در بعضی مناطق هم که امکانش. یمبودنفت آماده کرده ی هانگال

 .فرستادیممی لیتری هزار

ی هاترکومثاًل ا. ندبودرده وشبختانه انبارهای ما دست نخوتدارکات خو  پشتیبانی از نظر

 که من فرمانده وقتی .د داشتیموجور انبارهای لشکر ماب آمریکایی با کاله خزدوخ بسیار

 ر دادم بهودر انبارها است که دست وسایل ازای شدم دیدم چه گنجینه پیاده ارومیه ۳۴لشکر

 .یل دهندوهستند تح متر به باال در سنگرها مستقر دو هزارکسانی که در ارتفاعات 

ی هاگروهانو  توپخانهان بانهدیدمتر ارتفاع داشت که  9۳۴۴اضع ما بیش از وبعضی از م
متر ارتفاع دارد که در فصل  9۴۴۴ تسور مثاًل در ارتفاعات حصار . ندبودپیاده در آنجا مستقر 

رما تا در برابر ستقسیم کردیم بین نفرات  را هاترکوا. بودارتفاع برف  ی آنوهم ر  تابستان
ت جلسا در. نمایندمراقبت  خوبیبهدشان واز منطقه استحفاظی خو  مت بهتری داشتهومقا

رماندهی ف قاتوگاهی ا، ر داشتندوپشتیبانی مناطق حضو  متشکله که فرماندهی لجستیکی
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 در منطقه ون اوچ. ندافتیمیر وهم در جلسات حض صیادشیرازی علی جناب سرهنگ نزاجا
ن وچ. کردمیدرک  کاماًل ما را، بوداز نزدیک درگیر رزم و  بودخدمت کرده  غربشمال 

ای وه»: فتگمی جستیکیبه فرماندهی لو  نه استومنطقه چگیت وضع بودمطلع و  تدانسمی
در شرایطی سخت و  ضد انقالبزیرا با  ،درا باید داشته باشی ظهوری جناب سرهنگاین 

ر وهم برابر دست واو  بود بایندریان سرهنگزمان فرمانده پشتیبانی منطقه آن  «.دجنگمی
ش ر یا دستکوپلی دونفر  هر برای، لطفی که نسبت به من داشتو  زمینی یونیر  یفرمانده
 .فرستادبرای نفرات چکمه هم می ،تینوبه غیر از پ، فرستاد

یا  و ی پشمی برای نفرات تهیه کنندهابراوم جبودا گفته وسردی بیش از حد ه به دلیل
رد نیازشان را تهیه وم وسایل آنهای برای ونحدمان به وخ ،سع مالی نداشتندو نفراتی که

 .فرستادمراب پشمی وجفت ج پنجاههان یادم هست که وهر گر  برای. یمکردمی
 وسایل سربازان دست به دست .فتر مین آنهااضع ومو  ی ارتفاعور  هانقات ماشیوگاهی ا

ای هم نفرات برای اینکه چکمهبودکه گفته  بود ایگونه سرما به. ندبردمیی ارتفاع ورا ر 
ر منطقه ی دتارتفاعا در. دنوشانند تا گرم شون بپورا با نایل آنهار ود، شان یخ نزندالستیکی
 چهرهواقع شهید حسینی که ،سردشت

ً
 هنگام شهادت با تبسمی درو  زیبایی داشت سیمایو  ا

انی در سر پست نگهب ،بر اثر سرمای بیش از اندازه وا، بودزیبا جان به جان آفرین تسلیم کرده 
یار بد در شرایط بس وا .بودش را ترک نکرده پست نگهبانیلی و ،بودیخ زده  وظیفه انجامحین 

ا پیکر این شهید ر  وقتی .بودر نکرده واش قصوظیفه انجاماما در  ،بودیخ زده و  بودایستاده 
چهره  آن سرباز قدریبهولی  ،ثر شدمأبسیار مت ،من استیکی از خاطرات تلخ زندگی  که یدمد

، ربازاندیدن س ؟بردمیدش ویک نفر را با تبسم پیش خنه وخدا چگ» :تی داشت که گفتموملک

 هر آنانقبال  لیت من را درومسئ ،پیکر شهداو  آن شرایط سخت رزم افسران درو  اندار درجه
 «.خدمت نمایم آنهام به انوتا بت کردمیز بیشتر ور 

 1128سال  پایان در پیاده ارومیه 28لشکروضعیت 

 اسط سالو در ا غربشمال  عملیاتی در منطقهی زمینی وی نیر هایگانگسترش وضعیت 

 ی مستقر در منطقههایگاند وجوشکالت مم میبا تماولی  ،ندبوددر شرایط متعارفی ن 99۳۴

مرز ) از داالمپرداغ غربشمال  عرض جبهه. دشان عمل کنندوخطیر خ ظایفو انستند بهوت

و  ی آذربایجان غربیهااستانمتر است که شامل وکیل ۴9۱گرمله تا هانی( عراق، ترکیه، ایران

 ۳۱و  پیاده ارومیه ۳۴ و تکاور ۳9این منطقه به عهده لشکرهای پدافند از .باشدمی کردستان
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 دویت شده با وتق توپخانهه ویک گر و  قدس گردان ۳۳و  گرگانپیاده  9۴تیپو  سنندجپیاده 

 .بودشده  واگذار توپخانه گردان

 جنوب در منطقه نیز پیاده سنندج ۳۱لشکر قع عناصری ازوآن م ری است که دروآالزم به یاد

و  دوهای محدسبب شد که حتی امکانات تک هاجبهه دراین شرایط نامتعادل  ،ندبود مستقر

جا که در تا آن ،دونیز بسیار ضعیف ش( برابر تصمیمات قبلی فرماندهان جنگ) نیمه گسترده

 ی زمینی در تماموی نیر هایگان سیلۀوبهد وبسیار محد هایفقط تک 99۳۴سال  سومماهه  سه

 جبهه
ً
تی از حالت گش آنهااغلب  بساچهو  ند جنگ نداشتوی در ر تأثیر ها اجرا گردید که تقریبا

 .د فراتر نرفتوعمق بسیار محد رد میشناسایی رز

با تالش نفرات  هابنشیو  فرازو  شکالتم میبا تما 99۳۴در سال  پیاده ارومیه ۳۴لشکر

  خود
ً
جدید به ت توجهلشکر با وضعیت  .بود رسیده سازماندهیو  قدرت، آمادگیج و به ا تقریبا

ی مقابله با تهدیدات هایتمأموران اجرای تمام وت ندهی در شرایطی قرار داشت کهسازما

 .خارجی را داشتو  داخلی

 و  دم منطقه استحفاظی ماواشاره نم که قبالً  طورهمان
ً
منطقه تماس ما با ارتش  خصوصا

ت از سبایمیعنی یک لشکری که با سه تیپ ی. بودتاکتیکی  داردهایاستان خارج از، عراق

 سیصدد وحددر، متر در یک شرایط متعارف پدافند نمایدوکیل پانزدهعرض  به ایمنطقه

سعت و لیلبه د لذا . نمودمیپدافند  وسیع آن منطقه ست ازبایمیو  بودگسترش یافته  متروکیل

ن منطقه عملیات به این نتیجه تحلیل زمیو  تجزیهو  هابررسی در ،ی به لشکرواگذار منطقه

، ودبذ دشمن در آن معابر بیشتر ونفو  ورود احتمالو  ندبودیم که معابری که حساس بودرسیده 

 .ی بیشتری را مستقر کنیمهایگان

از منطقه  انیمواطالعاتی دادیم تا بتو  شش عملیاتیوپ ،هاپایگاه سیلۀوبهما کل منطقه را 

منافق  یهاگروهبه ضرباتی که  توجهبا ، در بحث دشمن داخلی .نمائیمپدافند  خودسرزمینی 

ه ب آنهاهای وتعداد زیادی از نیر ، ندبودرده وها از رزمندگان اسالم خملهوکو  هادمکراتباالخص 

ی هایگان ذی در عقبهونف صورِت بههم  آنها تعدادی ازو  ندبوداری شده وداخل خاک عراق مت

بلکه  ،البته نه در داخل شهرها، مهابادو  دژشاهین، تکاب، کانو ب، لشکر در شهرهایی مثل سقز

 در اطراف شهرها 
ً
 هابدر شو  ندکردمیگاهی فعالیت  ر افتادهود یستاهاودر ر  خصوصا

 معابر رد گذاریمینمانند  ایذائیملیات سری ع یکو  ذ کردهورانه به نقاطی از منطقه نفورکوک

 .ندکردمیها اجرا واحد علیهدی را ومحدی هانکمیو  هاجادهو 
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 قادر نودر ر  آنهایم بودداده  انجامهایی که بینیپیشبه  توجهبا 
ً
 نهوگند هیچبودز مطلقا

 . برسانند آنهاآسیبی به  یاو  انجامما های واحد علیهیاتی را عمل
ً
بیشتر  نهاآ ایذائیعملیات  عمدتا

 تأمینبرای نفرات . رفتگمی رتوند صبوددی وداد محدکه تع هاجاده تأمیناصر عن علیه

لین وا اینکهیا و  شهادت برسانند نفر را به ویکی د بودممکن و  تندگذاشمی نکمی هاجاده

فت ر میی مین ور ، کردمیحرکت جاده  تأمینیی که صبح در مسیر از یک پایگاهی برای ودر وخ

دین ب. یمبوده داد انجامهای الزم را بینیپیش، منافقو  معارضی هاگروهد که برای این عملکر 

و  معابرو  هاجاده سازیپاک یی ابتدا عناصری جهتودر ورت که قبل از حرکت هر خوص

ه ب ،یتأمینهای وکرده سپس نیر  پاکسازیمسیرها را و  ندکردمیمسیرهای حساس حرکت 

 برای هاهکوحرکات گر  اینگونهالبته . دندشمیاعزام  هاجاده تأمینجهت  خود یتمأمور

ست با تدابیر خاص بایمیولی  ،کردمی را کند آنهاحرکات و  را ایجادهایی تهای ما مزاحمواحد

 .یمکردمیرا خنثی  آنهاعملیات  دههر شکلی که ش دمان بهوخ

 کشور جنوبو  ربغ، غربشمال  در منطقه 99۳۴که در سال هایی تبه عملیا توجهبا 

 فعال کردن برای کشورغرب و  غربشمال  در منطقهفشار ارتش عراق و  شتال ،بودده ش انجام

 ، بودمنافقین زیاد شده 
ً
ی ایران هایوتا از فشار نیر  عراق ی اطالعاتی ارتش بعثهاگروه خصوصا

 .دودر دیگر مناطق کاسته ش

قسمت غرب  یکی در. ندبودکرده  پایگاه ایجاد وبرای منافقین د غربشمال  در منطقه

های هوغرب ک دریعنی  تسور ر حصا یکی هم در پشت ارتفاعاتو  شتسرد االنمنطقه 

 دیوهای محدتک ،آن مناطق از که منافقین عراق قصر پادگانشمال به شرف م، تسور ر حصا

 ، پازاودر د های مستقرواحد علیهرا 
ً
 .ادنددمی انجامسردشت  االن در منطقه خصوصا

 صورِت هبر لشکر را واحد تکاو و  دادیم انجامرا  ریزیطرحیک ، تحرکات اینگونهما برای مقابله با 

 صدر قصدارتفاعات  پایین، عمرانحاج طقهدر من بار یک. ط عملیاتی کردیموخط وارد ذیونف

را  ستیم عملیاتخوامیزمانی که  ،کنیم اجرای ارتش عراق هاانیگ علیهدی را وتک محد داشتیم

ات را ست عملیخوامیدر تیپی که ، طی عملیاتیو  ندبودمنافقین اطالع پیدا کرده ، اجرا کنیم

 .ند تا به عراق ببرندبودحتی یک عده را هم اسیر کرده و  ذ کردهودهد نف انجام

را  آنها همهو  را بستیم آنهاکه پشت یونحبه، یمبودبی کرده وخ ریزیطرحو  بینیپیشما 

. ا منافقهستند یخودی های ورد که آن نیر کنمیدیگر برای ما فرق زیرا  ،زیر آتش شدید گرفتیم

در ه ند کبودذ کرده وپشت نف هم از اذی مونفهای احدو و  یمبودتمام منطقه را زیر آتش گرفته 
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 ،در آن عملیات ختانهشبوخ. یدندکت رسنفر از منافقین به هال  صدد وحددرعملیات  آن

 و انستند از چنگ منافقین بگریزندوتو  بودآمده وجود  بهخودی قعیت مناسبی برای نفرات وم

 . ندندوبپیخودی های واحد به
ً
 .ردندور آن عملیات ضربه سنگینی خمنافقین د نهایتا

 هماهنگی کردیم ی سپاه پاسدارانهایگانو  تکاور ۳9لشکرهم با  سردشت االن در منطقه

ا انستیم آن منطقه ر وما تو  اجرا شد خوبیبهشبختانه ودادیم که خ انجامرا  وسیعی عملیاتو 

 .برانیم عقبو  کنیم پاکسازی در خاک عراق واقع دیزهمنافقین تا نزدیکی قلعهوجود  از هم کامالً 

، داجرا شسط دشمن وت غربشمال  در منطقه 99۳۴سال  عملیاتی که در نتریبزرگ

 تا منطقه و عو شر  جنوبصدام بایستی از منطقه  روبه دست وفا از عملیاتکه بعد  بودهایی پاتک

نقاط و  ذ کردهودر خاک عراق نف قطما یک مقدار در بعضی از منا. یافتمیادامه  غربشمال 

 ) یمبودا تصرف کرده ر  میمه
ً
ر وصدام دست .(عملیات قادرو  ۳والفجر طی عملیات خصوصا

تفاع ار و  تپه شهداو  ن نقاط مانند ارتفاع شهید صدرآ میکه باید تما بودکرده  تأکیدو  داده

 .ندوده شگردانباز و  تصرفدیگر نقاط و  ۳۱91

آن زمان سپهبد کمال هاشم  در. شد در اجراقا لیاتاز عمی ارتش عراق بعد هاتعملیا 

لشکر مرزبانی  ودو  صومخص ویک تیپ نیر و  هستانیوبا سه لشکر ک عراق 9فرمانده سپاه

 .بودل این عملیات شده ومسئ

که تمامی نقاط از دست  بودیافته  یتمأمور فرماندهی سپاه عراق ر صدامواساس دست بر

شبختانه وخ ،سط ارتش عراقوت گیری این ارتفاعاتپسبازو  اتکبرای پ. بگیرد پس باید را رفته

 أمینتبرای و  رهاومان که در محهایتیپ های کلیهگردان. یمبودالزم را کرده های بینیپیشما 

 هاپایگاهو  هارودر محرا  آنها یتمأمورو  یمبودط مقدم اعزام کرده وبه خط ،ندبود هاجاده

 .ل کردیمومح ی ژاندارمریهایگانبه 

دیدی های جوبایست نیر که میداشتیم در منطقه نقاط حساسی ، سعت منطقهو به توجهبا 

یک و  نگی کردیمهماه سپاه پاسدارانفرماندهان با  لذا ،کردیمآن مناطق مستقر می را در

 .مدیونم واگذار سپاه پاسدارانی هایگانرا به  ۳۱91قسمت از ارتفاعات 
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 3145سال  در غربشمال  منطقه عملیاتی وضعیت
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 غربشمال  در منطقه 1125جریان جنگ در سال

 ،یپیاپو  بوخی هاتست با عملیابایمیو  بودجنگ  دورانی در تأثیرگذار سال 99۳۱سال 

اشتیم تا در دمیدر اشغال نگه  وگر  عنواِن بهو  ردیموآمیی از خاک عراق را به تصرف در بخش

 .دیمشمیمذاکرات صلح  وارد بیوپایان جنگ با امتیاز خ

به نام نصر داشتیم که با هایی تعملیا غربشمال  در منطقه 99۳۳و  99۳۱ا در سال م

پنج تا از ، پیاده ارومیه ۳۴لشکرهای تیپو  تکاور ۳9لشکر یک تیپ هم ازو  برادران سپاه

 .را قصد داشتیم تصرف کنیم پازاوارتفاعات د

بی در مناطق حساس مستقر وخهبرا  هایگانو  دادیم انجامکه هایی جاییهببعد از جا

ع و شر  غربشمال  در منطقه 99۳۱ایل سال و از اهم ین ارتش عراق سنگهای پاتک، کردیم

 واقع لوزهای اودر ر . شد
ً
تپه شهید و  عمرانحاج و وداز ارتفاعات ک های ما با فداکاری کاملونیر  ا

های وکه در اختیار نیر  ۳۱91 یک قسمت از یال ارتفاع متأسفانهولی  ،کردندصدر محافظت 

 .کردند ینشینعقبو  ترک های بسیج آنجا راونیر ، دشمن علت فشار بیش از حد به، بودبسیجی 

م رق ای دیگربه گونهمنطقه  شرایط، بودپایداری رزمندگان اسالم نو  اگر استقامت اما

و  لین عملیاتوا .ستوپی وقوع هحمالت دشمن در همان سال ب ترینگسترده. خوردمی

 .بود لوالن منطقه در 99۳۱ ماهاردیبهشت سومحمالت سنگین دشمن در 

هم فرماندهان و  ن سیاسیالو هم از نگاه مسئ ،بودی سازسرنوشتسال  99۳۱سال 

ن الو به بعد مسئ( جنوبدر منطقه  99۳9سال  ماهاسفندبیستم  در) بدر از عملیات. نظامی

 ترینبزرگند که کردمین زمانی فکر وچ ،داشتند غربشمال و  یک نگاه دیگری به منطقه غرب

 ،یم برای اهداف آیندهتوانمیاست که  یم داشته باشیم فتح بصرهتوانمیردی که ودستا

 
ً
 هنگاه فرماندهان جنگ بو  که عملی نشد نمائیممیرات صلح از آن استفاده در مذاک خصوصا

 در چنین شرایطی ارتش عراق هم سعی کرد با فشار. ف گردیدومعط غربشمال  منطقه

از تمرکز  ایران غربشمال  طقهدر من، غربشمال  ی مستقر در منطقههایگانی ومضاعف به ر 

 .این صحنه جنگ بکاهد ی درایرانهای ونیر 

 1/1/1125 تاریخدر  لوالنعملیات پدافندی 

تش ار  توجه، یایرانهای وسط نیر وت غربشمال  در منطقه هاتبه گسترش فعالی توجها ب

 دشمن در منطقهیت وضع ،بعد از عملیات قادر. بودعراق نیز به این منطقه بیشتر شده 

 رِ منظوبههای عراقی وسط نیر ولذا احتمال عملیات آفندی ت .بودچندان مناسب ن غربشمال 
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سط وگیری از ادامه عملیات تو جلو  ه در عملیات قادرطق از دست دادتصرف منا

 و  ارتفاعات مناسب پدافندیو  یابی به مناطقدستو  یایرانهای ونیر 
ً
ن دست گرفت به نهایتا

و  که در عملیات قادر متحمل تلفات خودحیه نفرات وباال بردن ر و  در منطقهعمل  ابتکار

 .بودر ومتص ،ندبودیعات سنگین شده ضا

ی های عراقویت نیر وتقو  تمرکزو  کالشینو  لوالندر منطقه خودی ی هایگانن دبود ومحد

و  ییوی کماندهایگانو  عشایر محلی کارگیریبهجب گردید که فرماندهان عراقی با وم

 .ی نسبی دست یابندهاتفقیوانند به موبت خودهستانی وک

ز نبرد سنگین پایان ور  سهاز بعد و  آغاز 99۳۱ ماهاردیبهشت سومدر شب  عملیاتی را روازاین

که در عملیات قادر به تصرف  بعثی عراق اضع دشمنودر این عملیات قسمتی از م. یافت

رتش سط اوت ر سنگین دوبارهدر اجرای چندین مرحله عملیات بسیا ،بوددر آمده  ایرانهای ونیر 

 . عراق تصرف شد

 18/1/1125 تاریخدر  عمرانحاج عملیات پدافندی

حمالت  عمراندشمن در منطقه حاج ۳۴/۳/99۳۱، در تاریخ بعد از عملیات پدافندی لوالن

 عمران توسط رزمندگان اسالم آغاز گردید.را آغاز نمود و عملیات پدافندی حاج سنگین خود

سط وت ۳1/۴/99۳۳در  ۳والفجر فقوکه با عملیات م غربشمال  د به منطقهگسترش نبر 

مانند عملیات قادر در سال  ی متعدد دیگریهاتبا عملیا ،رت پذیرفتوی صایرانهای ونیر 

فندی ط پداوخاص جغرافیایی منجر به تشکیل خطیت وضع دلیل به هرچند، دنبال شد 99۳۴

 حساس در مواضعطرف را  واز د هایگانر دائمی وحضولی  ،نگردید ونیر  وع داضومتصل در م

 .ناپذیر کرداجتناب وصولی هایرومحو  قلل مهم منطقهو 

مناسب طرفین ی هاتقعیوردن موآ به دستو  اضع اشغال شدهوجهت حفظ م روازاین

د یا واقدام محد ات ،ندکردمیبار تالش یک  وقت هرچند، دودرگیر با دنبال کردن اهداف خ

های عراقی با هدف تصرف ارتفاعات وبر این اساس نیر . دهند انجاماین منطقه  ای را درگسترده

ه حیوبردن ر باال و  عمرانحاجر ورفته در محپس گرفتن مناطق ازدست بازو  مناسب پدافندی

این  له گسترده درقدام به یک حما ،مینظاو  برداری تبلیغاتی از نظر سیاسیبهره و خود قوای

 .دندومنطقه نم
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 ؛شد ور هبوی مستقر در منطقه ر ایرانهای وشده دشمن با استقامت نیر  حمله هماهنگابتدا 

العاده قوآتش ف رداری ازوبرخو  یایوه م حمالت دشمن با استفاده از پشتیبانیوتداولی 

 .ردوهمراه آ را برای عراق بههایی تفقیوم 99۳۱ ماهاردیبهشت ۳۱ تا ۳۴زهای ور  سنگین در

به  ۳۱91قسمتی از ارتفاع  جملهاز  خودیهای واضع نیر وبخشی از م ،در این عملیات

 .دندش میزخو  ی از نفرات دشمن کشتهتوجهاما تعداد قابل  ؛های عراق درآمدونیر تصرف 

دمان وخو  میکنمیآمده گفتند که ما پاتک وجود  به شرایط به توجها ب فرماندهان سپاه پاسداران

رماندهی به فسیدالشهدا)ع(  ویژه ر تیپوبه همین منظ. یریمگمی باره این منطقه را از دشمن پسود

 هود کاومحم متأسفانهداد که  انجام 2کربالی به نامعملیاتی را  46/6/4060در تاریخ  هود کاومحم

 و فق به تصرف آن ارتفاع نشدندوهای سپاه مونیر و  در همان عملیات به فیض شهادت نائل گردید

 .شد تربقیه مناطق استحکاماتش محکمولی  ،باقی ماند طورهمانشرایط 

یک پدافند ی سرسختانه ما که با هاتمومقاو  هاترشاددر آن زمان از  کشورهای زنامهور 

ی هاترشادو  زحماتو  شتندون، را گرفتیم هاعراقیهای ی پاتکوجل، مومقاو  سرسخت بسیار

من های دشواز نیر  نم این است که تعداد زیادیکنمیاغراق و  یتی که رخ دادواقع .دندوما را ست

ای ه بر ک هانیفرماند کهطوری  به ،ندبودکشته شده  های ماومت سرسختانه نیر وقابل مقام در

 همه سربازانکه یدند دمی، ندکردمیبا سربازان دیدار و  فتندر میط مقدم وبازدید به خط

 الوصفمع، داشتند ی دشمن قرارهاآتشیر مرگبارترین در ز اینکهبه  توجه با، ندبودشحال وخ

 .یدندجنگمیشجاعانه  رزم میدانناکردنی در  صیفوای تحیهوبا ر 

 گیریپسهای عراقی برای بازونیر . را سپری کردیم ش نشدنیوهای فرامزوما در آن زمان ر 

 ز با فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ علیوند یک ر کردمیبا سه تیپ به ما حمله  ۳۱91ارتفاع 

ایط شر و  ندبودایشان از نزدیک شاهد صحنه جنگ و  یمبودرفته به خط مقدم  صیادشیرازی

رش ومنظ ؟ارنددمیدست بر ن اینهاچرا » :من گفتند بهو  دیدنداز نزدیک مساعد را نابسیار 

 :فتمگ صیادشیرازیر پاسخ به شهید من د «چی دارند؟ آنها ،ما دین داریم .بودهای عراقی ونیر 

 بالفاصله در هر دادوصدام دست، جنگ به عقب برگردد عراقی در این منطقه از سرباز اگر هر»

بی محابا ، های دشمنوکه نیر  بوداین  .اعدامش کنندجبهه عقب  طوخط منطقه در همان

یدیم که سربازان دشمن مثل دمیما . ردندوآرش میوی ط مقدم رزمندگان اسالموخط طرِف به

بدیل های دشمن تومنطقه به کشتارگاه نیر و  دندشمیکشته و  فتادندامین ی زمیوبرگ خزان ر 

م ه نشینیعقب اگر، دندشمیمدند کشته آمی واگر جل. ندبوددست بردار نولی  ،بودشده 



 305  ♦♦♦  0315فصل چهاردهم: وضعیت منطقه عملیاتی شمال غرب در سال 

 

در همان ، ندکردمیاگر هم فرار و  مدندآمیهای ما از پای در وند با آتش سنگین نیر کردمی

 «.ای جز جنگیدن نداشتندکه چاره ودباین ، دندشمیاعدام منطقه 

ا های موای فشار بیشتر به نیر بر  ی عراقهایگان سپهبد کمال هاشم فرمانده عملیات

در ه ک بودها پواع توقبضه از ان ۱۱د وکه حد بودمنطقه کرده  وارد جدیدی راهای توپخانه

 ۳۴لشکر توپخانهد ند که در حبودد وما محدهای توپخانه. ندبودشده  فعالو  مستقر منطقه

شمن د توپخانهند تا در برابر آن همه بودکه در حدی ن توپخانهتعداد کمی یگان و  پیاده ارومیه

 4.باشند وگپاسخ

 99هوکردم که از گر  تقاضا صیادشیرازی ی زمینی جناب سرهنگونیر  یفرمانده من از

ه ب توپخانه گردان دود وحددر، ندبودجبهه مستقر  ط مختلفوهم در خط آنهاکه  مراغه توپخانه

ن وچ. نمائیمدشمن مقابله  توپخانهی هاآتشانیم در برابر حجم عظیم ونمایند تا بت واگذار ما

از بین رفته  هاپوتی هاناند که خبودده اندازی کر تیر  قدریبهما  متریمیلی 9۴۱ هایتوپ

 .ندبودخارج شده از رده و  هدوفرس کامالً  هاپوله تولو  ندبود

کاماًل سرخ  های متوالی، لوله آنمتری را دیدم که بر اثر شلیکمیلی 9۴۱روزی یک توپ 

 گ نگهخواست آن توپ را برای خاطرات جنای بود که دلم میشده و وضعیت لوله آن به گونه

های بعدی ما آن توپ را ببیند و پی به عظمت، استقامت و روحیه افسران، دارم تا نسل

داران و سربازان توپخانه ما در دوران جنگ برده و متوجه شوند که آن مردان بزرگ در چه درجه

های ملی جنگیدند و از مرزهای کشورشان، از آرمانمسلح می تا بن دندانشرایطی با دشمن 

 کردند.شان تا آخرین لحظه دفاع میهبی و از نوامیسو مذ

ا مهای توپخانهولی  ،دکنمیله شلیک وگل پنجاهعراق  چراکه  بود بحث ایندر آن زمان 

و  ندردکمیشیفت کار سه  کارمندان صنایع دفاع درحالی که  در ؟ندکنمیشلیک  خیلی کم

مصرف مهمات  یم دربودر وت ما مجبهر جه بهولی  ؛ندساختمیرا  هاسالحاع ومهمات ان

شکل دارکش بسیار مهستانی توک واحد یکو  یمبودهستانی وک واحد ما یک. کنیم جوییصرفه

 زیرا در ؛بود تربسیار سخت کشور جنوبمستقر در های واحد در قیاس با آنهاتدارک و  است

                                                                 
 9۴۱های خودی، ما در آن زمان عالوه بر گردان توپخانه ن نیرونظر تعدادی از فرماندها. بر اساس مدارک موجود و اظهار 4

 9۱۱ هایتوپ ۴۱ کششی در پشت ارتفاعات قمطره یک آتشبار ان متریمیلی 99۴کششی و گردان توپخانه  متریمیلی
ولی با  کششی در جنوب ارتفاعات قمطره در اختیار داشتیم، متریمیلی ۳۴9کششی اتریشی و یک آتشبار  متریمیلی

 شد و کماکان برتری آتش با دشمن بود. نویسندهضعیت موجود برتری آتش نیروهای خودی احساس نمیتوجه به و
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 هانماشی، بوداگر هم جاده ن بودزمین صاف . ندبودها در دشت مستقر واحد کشور جنوب

 .ستند تردد کنندتوانمیراحتی به

 ی ما درهایگانی وحداقل سه بار ر و  ندکردمیز سه بار به ما پاتک وهای عراق در یک ر ونیر 

 اتارتفاع در ی مستقرهایگانتدارک . ندکردمیهایمان آتش تهیه اجرا توپخانهو  مقدم طوخط

در  واقع ی درگیر در رزمهایگاناصالتی وط موخطو  مسیرزیرا  ؛بسیار مشکل است غربشمال 

و  بود توپخانهآتش پرحجم و  اییوهی هابمبارانزیر در و  العبورصعبی هستانوکمناطق 

 ؛ودبحان کاری بسیار مشکل وتخلیه مجر  همچنین،و  تدارکات ،هان جادهبودباریک  واسطۀبه

 بودر واز مسیر اصلی متص هاور دودیگر خو  مهماتهای ودر ولحظه خطر خارج شدن خ زیرا هر

 ،توپخانهی هاآتشو  اییوشدید هی هابمباران واسطۀبهتدارکاتی های د شدن جادهوبا مسدو 

، این مشکالتو  کردمیممکن گاهی غیرِ و  تردد را مشکل هاهوریزش سنگ از ک همچنین،

 جنگ به ما تیک درتاک از طرفی،. کردمی ترندگان سختجنگیدن در آن منطقه را برای رزم

 .پوت هم پ راوتو  اپیماواپیما را هم هوه، اب تانک را تانک باید بدهدوج، یدوگمی

 هایتوپخانهما » :فتندگمی و ندکردمیاست آتش وخدر توپخانهی هایگان نابانهدید 

به چرا ، هستند ....در مختصات آنها، بینیم که در حال شلیک هستندداریم می دشمن را

  «نید؟کنمیشلیک و  هیددمیما پاسخ نی هاتاسودرخ

بت دمان پاسخ مثوخ توپخانه انبانهدید تیراست وستیم به درختوانمیقات نوما خیلی ا

  زیرا؛ بدهیم
ً
گان یا یو  پوتو  ندبوداز بین رفته  توپخانهی هایگان هایتوپهای لهول عمدتا

. یموتأخر قائل شو  تقدم هاتاسودرخ یم بهبودر ولذا مجب ،جایگزین هم نداشتیم توپخانه

 زیر ی ما راهایگانو  ندبودزدیک های دشمن که بسیار نانداز خمپارهیدیم که دمیبرای مثال 

را مؤثرتر  آنهازیرا  ؛ش کنیموا خامر  آنهارفتیم تا آتش گمی را زیر آتش آنهاابتدا ، آتش داشتند

 4.ادیمدمیتشخیص 

من دشهای کردن آتش خمپارهشوبرای خام ،بود باقیماندهن که برایما یهایپوما حتی از ت

پ وقبضه ت ۱۱شرایطی دشمن  چنیندر. ی راهمان برداریمورا از جل آنهایم تا کردمیاستفاده 

                                                                 
ها، بانهدیدو سیستم پشتیبانی آتش ) هاافزارهای توپخانه در مرحله یکم، مواضع جنگ. در آتش ضد تهیه، تقدم آتش4

های های در خط، و در مرحله دوم، پاسگاههای یگانافزارو جنگ ورهای فرماندهی توپخانه( عناصر تکپاسگاه
های های مانوری، مناطق تجمع و احتیاط، سیستم ارتباط و مخابرات و مراکز آمادی دشمن، توسط یگانفرماندهی یگان

د، به عمل آی های خودی جلوگیریگیرند. تا از نفوذ عناصر دشمن به خطوط مقدم نیروتوپخانه خودی زیر آتش قرار می
 به این موارد توجه می هاریزی آتش توپخانه است که افسران توپخانه در طرح ریزیاین یک اصل در طرح

ً
ند. کندقیقا

 نویسنده
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 تشز آا میجهن، پیپیاو  ی پرحجمهاآتشبا اجرای و  بوددش اضافه کرده وقبلی خ هایتوپبه 

 . صیف ناکردنی استوت رد کهوآوجود  ما بههای یوی نیر ورا ر 

همه  در زیر آنولی  ؛یمبود نابرابرو  امانبی، درگیر یک جنگ سخت زیادی راهای زور ما 

 ،قصر پادگانسپهبد کمال هاشم در . یمکردمیمت ومقامردانه  ،سهمگینو  آتش سنگین

 .کردمیهدایت و  را کنترل خودی هایگانو  بود دائر کردهرا  خودپاسگاه فرماندهی 

 یودلیر نیر و  ان شجاعخلبانیکی از و  که آن زمان سرگرد حاج مصطفی اردستانی لبانخ

ی مختصات پاسگاه فرماندهی سپهبد توانمی» :گفتو  زی نزد من آمدور  ،بودارتش  اییوه

 توپخانه هایباندیده نزدیکو  ط مقدمودر خطمن ایشان را بردم  «من بدهی؟ کمال هاشم را به

د سپهبقرارگاه  دهومحدو  آن دیدگاه محل از. داشتند قراردمان که زیر آتش شدید دشمن هم وخ

ا من فرد» :گفت اردستانی خلبان. نشان دادم اردستانی را به خلبان مصطفی کمال هاشم

 یناز دره کالشو  آیماپیما میوه ندوفر با یک  ایی تبریزوی هوصبح از پایگاه نیر  ،۱:9۴اعتس

های وبه نیر  وفقط ت. مکنمیرا تمام  آن قرارگاه کارو  آیممی عمرانحاجاز دره و  زنممی رود

خدا رحمتش  «.آیممی تنهادم هم ومن خ، نکننداندازی تیر این ساعت به من  در ودت بگوخ

ند جنگنده از وفر با یک  ود که ناگهان اور مییادم ن، آمد ز رأس ساعت مقرروند فردای همان ر ک

رش وغافلگیرانه به سمت هدف یو  مالسینه صورِت بهو  از بسیار کمو با سقف پر  دره کالشین

ه پیامی به ک بودبه پایگاه تبریز حال رفتن در آسمان در، رشی دیگر بردویو  تبرگشباره ود، برد

 ردمک بمباراندرست همان مختصات را برای شما ، ئیدوایی بگورابط ه به افسر» :گفت، ما داد

 «.رد اصابت قرار دادموشک موبا مو 

 ودب پاسداران سپاه یهایگانان فرماندهیکی از  ن منطقهدر آ هم هود کاومحم برادر پاسدار

یک به نزدهم  قرارگاه منو  بود مقدم قرارگاهش را مستقر کردهمتری خط وکیل پانزدهکه نزدیک 

 .مبود عمرانحاج در منطقه پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده  عنواِن بهمن هم . بودآن 

بینیم ب از نزدیک تا رتفاع قمطرها یا در هابانهدیدنزد  وفاعات کدارت فتم درر می قاتوبعضی ا

ر زیرا د ؛دوذی نشوط مقدم ما نفوخط م تا دربودمراقب . ذردگمی نهوشرایط جنگ چگو  صحنه

های ونیر و  ردورقم خ ایگونهشرایط جنگ به . دشمی ترختایط برای ما بسیار سرت شر وآن ص

 آنها .آمدهایش وبه کمک نیر  تیپ عراق با یک ارتش زونیر اویدند که هجنگمی ایگونه ما به

، ۱جی .پی .آرهای شکوم وسیلۀبهکنند که سربازان ما  برنهلیی تپه شهدا ور  قصد داشتند

 .دندومنهدم نمو  رد اصابت قرار دادندولگردهای دشمن را مند از باوفر  پنج
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ط مقدم ما وشدن به خطقصد نزدیکدشمن  PC-7 اپیماهایود از هنود سه فر ور مییادم ن

 هایتوپو  ۱۴بار کالیبرای ما با تیرهونیر ، ط ما که رسیدندوخط ینزدیکبه ، را داشتند

 .منهدم کردندو  رد اصابت قرار دادندوم را آنهاند از وفر  ودایی وپدافند ه متریمیلی۳9

 کار را برنهلیباید با عملیات  ،بودر داده ودست خودز صدام به فرماندهان وفردای همان ر 

دشمن های ند از بالگردوفر  ۳9تا  ۳۳ درحدود که، یمکردمیربین نگاه وما هم با د. تمام کنید

ن دشم توپخانههمان زمان آتش شدید  رد. آینددیم که با آرایش به سمت ما میورا مشاهده نم

 هایگانبه کلیه  .دشمن نزدیک است برنهلیدم که عملیات ش توجهم. ع شدو ی ما شر ور 

 را به هر آنهار دادم ودستو  مراقب باشید ،اردد برنهلی دشمن قصد» :گفتمو  باش دادمآماده

شحال وخ قدریبهان سرباز ( آتش به اختیار دادم) «.رد اصابت قرار دهندوند متوانمیشکلی که 

 اجرای آتش، سالحی که در اختیار داشتند ای بسیار باال با دشمن با هرحیهوند که با ر بود

، ددشان را بگیرنواحساسات خی وستند جلتوانمین آنها. دندوبا دشمن مقابله نمو  ندکردمی

 هایند از بالگردوفر  شش تا نجپ هاسالحدیگر و  ۱جی .پی .آربا و  ندبودن پریده وبیر  از سنگرها

 .رد اصابت قرار دادندومدشمن را 

 ، یمبودهای شدید عراق که درگیر پاتک ما در مدتی
ً
های دشمن را ند از بالگردوفر  ۳۱ جمعا

 ند هم ازوفر  چهار تعدادو  منهدم شدندو  ط کردندودر آن دره سقو  رد اصابت قرار دادهوم

ر های دوبیانگر شجاعت نیر و  بودبی وار خکه آمار بسی دیمودشمن را منهدم نمهای جنگنده

 4.بودخط 

چه » :تگفو  مدهم نزد من آ را، او بابایی خلبان عباس سرلشکر خدا رحمت کند شهید

بیایم از نزدیک مثل  خواهممیمن هم  کن نیستند!لو اینجا راهای عراقی اینکهمثل  خبره؟

ط وبه خط به همراه ایشان «.جیه کنیدوهم ت من را، با دشمن بجنگم صطفی اردستانیاج مح

طقه منوضعیت و  شرایطو  دموجیه نموتو  نشانش دادمو  بررسیمنطقه را و  جبهه رفتیممقدم 

 .دموبرایش تشریح نم کامالً را 

                                                                 
نیروهای خودی با  متریمیلی ۳۴9ه گوید: توپخانمی غرب فرمانده وقت قرارگاه شمال . امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی4

های دشمن، ثبت تیر کرده بود و هنگام حمالت بالگرد و ارتفاع کدو ۳۱91های زمانی روی قسمت جنوبی ارتفاع گلوله
گرفتند که درحدود پانزده تا میهای زمانی مورد هدف قرار های دشمن با گلولهبان بالگردبا در خواست و فرمان دیده

ای که درگیر بودیم مورد هدف قرار دادند و منهدم نمودند. با توجه هفده فروند از بالگردهای دشمن را در مدت دو هفته
را شناسایی کردند  متریمیلی ۳۴9شد، باالخره با عکس هوایی موضع آتشبار وارد می هابه تلفات سنگینی که به عراقی

های آتشبار مذکور را منهدم شده و خیلی دقیق هوایی و بمباران موضع آتشبار، سه قبضه از توپحمله حسابو در یک 
 «نویسنده»جایی را صادر کردیم؛ ولی در موضع جدید هم بمباران شدند. کردند که بالفاصله دستور جابه
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ً
آسمان منطقه عملیات  وارد عراقی میراژو  اپیمای میگوند از هوفر  پانزدهز وهمان ر  اتفاقا

شرایط و  یمبوددر یک سنگر کنار هم  بابایی کردند که من با خلبان عباس بمبارانما را و  شدند

 .یمکردمیتحلیل و  تجزیهو  یدیمدمیرا از نزدیک 

یما به اپوههمه این منطقه چه منفعتی برای عراق دارد که این ، از من پرسید بابایی خلبان

انیم در وتاگر ما ب» :گفتم ؟ندجنگمیو  ندکنمی بمبارانمنطقه را  اینگونهو  فرستندمی منطقه

، ی کنیمور پیش شهر اربیلسمت به  آنجااز و  زواندو رسیم به ر بو  قصر را بگیریم پادگانر واین مح

  «.یموشمیمسلط  آنهاخیز ما به مناطق نفت

برایشان مهم  قدرآنپس برای همین است که این منطقه » :گفت بابایی خلبان عباس

 خلبان عباس «.دوش انجامرت باید این کار ور داده به هر صودست صدام. بله» :گفتم «.است

 رینتن نزدیکوچ «.کنم بمبارانتا منطقه را  رموآمیاپیما ویک هو  مور میمن » :گفت بابایی

تبریز پیغام  اییوه به پایگاه» :به من گفت شهید بابایی، بود ایی تبریزوپایگاه به ما پایگاه ه

 «.دوش انجامتا این کار  کنید تاسودرخو  بدهید

و  آمدند بابایی خلبان عباسبا ایی ارتش وی هونیر  ی جنگندهاپیماوهند وفر  هفت

 بمبارانو  به عملیات عو دشان شر وص خومخصهای ارتفاع باال با تاکتیک ستند درخوامی

که در منطقه دشمن  ضدهوایی ۳سامای هشکومتعدادی از ناگهان که ، کنند منطقه دشمن

 دو ،در آن عملیات متأسفانهو  را برهم زدند آنهاآرایش و  دشلیک ش آنهابه سمت ، ندبودمستقر 

 توجهبعدها م .منهدم شدندو  رد اصابت قرار گرفتندومخودی جنگنده اپیماهای وه ند ازوفر 

 درو  لسینه ما صورِت بهای که در اختیار داشت با جنگنده بابایی خلبان عباس خودشدیم که 

ه نفهمیدم کو  بودکرده  بمبارانرا  اهدافیو  شده عمرانحاجارتفاعی بسیار پایین داخل دره 

 .کجا هم رفتند

در  پدافندی رای هاتعملیا ترینمومقاو  ترینسختما در چنین شرایط سختی یکی از سر

، بودر نف ۱۳۴آمارش که  بود مقدم مستقرما در خط  پیاده گردانیک . دادیم انجامل جنگ وط

تش یا نفرا زیرا ؛دیگر آمادگی رزمی نداشت بود کهه یافت تقلیل قدریبهز آمارش ور  عصر همان

 .ندبودشده  یا شهید حو مجر 

ض یورا در خط تع ردانگشب آن و  دیگر را به خط مقدم اعزام کنم گرداندم یک شر ومن مجب

 و توپخانهی در خط در زیر آتش سنگین هایگانیض وتعو  شهداو  حانوتخلیه مجر . مکردمی

 وی ههابمباران
ً
و  حدت عملو ،اطانضب. بودکار بسیار سختی  ایی شدید دشمن مسلما
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 مثبتی تأثیرمقابله با دشمن در اقدامات اضطراری و  ط مقدموها در خطوهماهنگی بین نیر 

ارد در آن شرایط سخت نیز از وم میلذا دقت به تما ،پذیرفترت میوست صبایمیاشت که د

ی پیاپهای پاتک. ادنددمی انجام هایشانونیر و  هایگانفرماندهان د بایمیکه  بودالزاماتی 

از  بیش آنهابه  هوارد تلفاتو  کردمیتر ز نامساعدوز به ر وی در خط را ر هایگانیت وضع ،دشمن

 .فتر میبه کاهش  وشدت ر ه ب هایگانان رزمی وتو  بودظار ما انت حد  

تک دشمن اگر قرائن  ،۳۴:۴۴ساعت  در، شدیدهای شدت درگیریو  به شرایط منطقه توجهبا 

تادیم فرسرا به عقب می تعویض شوندهیگان و  یمکردمییض وخط را تع ی درهایگان، یدمدمیرا ن

دشمن های پاتک شهید در مدتو  حو تعداد زیادی مجر  .مایدن سازماندهی جدیدو  بازسازی تا

 ولی  ؛دادیم
ً
 را نزدیک به سه تیپ دشمنو  نکردیم نشینیعقبو  یمیک سانت از خط را نداد مطلقا

 .دیمواپیماهای دشمن را هم ساقط نموهو  بسیاری از بالگردهاو  منهدم کردیم

عراق را  ۳9اپیماهای میگوز هند اویک فر  ،بودنزد ما  بابایی که خلبان عباس زیوهمان ر 

 ردیم نزد ایشان که توسط خلبان عباسوآو  ش را اسیر کردیمخلبانرد اصابت قرار دادیم که وم

ات باعث شد که همان اطالع. ردودست آه بی بواطالعات بسیار خ واز او  ییورا بازج وا بابایی

، بودده ر وآ به دستبا اطالعاتی که  ،ند جنگندهوفر  هفت با باباییعباس  خلبانز وفردای آن ر 

 .رد حمله قرار بدهندودشمن را م

 زوعراق به دشمن متجاهای ی ارتش در مقابل پاتکهایگاننفرات دفاع سرسختانه 

 و عملیات پدافندی وسیلۀبه اینهاتمام . آن را از اعتبار انداخت و وارد حی شدیدیوضربه ر 

ها در آن منطقه ونشان داد که پدافند نیر و  آمد به دستفداکاری رزمندگان و  شجاعت

 .باشدمیناپذیر شکست

 در زمان حمالت ارتش عراق غربشمال  عملیاتیشرایط منطقه 

اتفاقات زیادی در منطقه  99۳۱یبهشت سال ردا و ردینودر فر  ،اشاره شد که قبالً  طورهمان

ی ارتش عراق در آن سال هایگانای زنجیرههای پاتک. رخ داد کشور غربشمال  عملیاتی

 ما هم. بودآغاز شده  کشور جنوبعملیاتی گیری مناطق از دست داده از منطقه پسجهت باز

 هرچند، یمبودمستقر و  ی کردهوعراق پیشر  در خاکر ودر چندین مح غربشمال  در منطقه

 .مبودمخالف  هاتبا آن عملیا، هاعملیاتمن قبل از اجرای آن 

 متروکیل چهلد وحددرکه ما  بوداین  لوالنص عملیات ومن در خصی هاتیکی از مخالف

 طقهم که من به آن منیبودی را هم در آنجا مستقر کرده واحد یکو  یمبودخاک عراق شده  وارد
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های دشمن اراده ویم که هر زمان نیر بودای قرار گرفته زیرا در یک دره ؛گفتممی کشتارگاه

 .رندوآ یا به اسارت درو  وارد تلفاتی رانفرات ما به ستند توانمی، ندکردمی

ارتش » :به ما گفتند، شیاری که داشتندوبه ه توجهبا امل اطالعاتی وشبختانه در آن زمان عوخ

 زیرا ؛بود آن زمان هم بدترین شرایط منطقه از نظر زمین «.در منطقه را دارد برنیهلعراق قصد 

متر از ود یک کیلوحددر( هوط برف از کوسق) بهمنو  ندبوددر ارتفاعات در حال آب شدن  هابرف

 .اشتیمی مستقر در آن منطقه را ندهایگانهیچ راه دسترسی به و  بودشانده ورا پ لوالنجاده 

راه  ،۴۴:۴۴ساعت رد نیاز وبا تجهیزات مو  مهندسی گرداننفرات با  در زمستان زویک ر 

ه شرایط ب توجهبا . برسیم بود لوالنفق شدیم به قرارگاه تیپی که در وم ،۳۳:۴۴ساعت و  افتادم

 آنهاو  دادم یتاکتیک نشینیعقبر ویک دستخودی های وضاع بسیار نامساعد به نیر واو  منطقه

 4.نمائیمهای دشمن مقابله ونیر  برنهلیدم تا با ومستقر نم ی ارتفاعات کالشینورا ر 

ا بشبختانه ود که خورا اجرا نم برنهلیارتش عراق در آن منطقه عملیات  ،ز بعد از آنور  ود

ار داشت عمیقی قر های ه در درهآن منطقه ک. غافلگیر نشدیم، آمادگی قبلی که داشتیمبه  توجه

 .متر با ما فاصله داشتوکیل بیستد وحددر

 صحبت صیادشیرازیعلی جناب سرهنگ  ،ی زمینیونیر  وقت یمن در آن زمان با فرمانده

 در آن منطقه اجتناب هایمانیگانکه ما باید از استقرار  به فرماندهان سپاه هم گفتمو  کردم

در آنجا  ههر یگانی کو  اعزام کنیمنداریم که به آن منطقه  ی کافیونیر  گفتم که ما آنهابه . کنیم

 .را به کشتن داده است نفرات یگانشو  دکنمیرد وبه مشکل جدی برخ، دومستقر ش

 درشهید ص، واست که ارتفاعات کد عمرانحاجمنطقه ابتدا ارتفاعات آن نقاط  ترینحساس

د ش یم قراربودرده وآ به عملکه هایی یباالخره با هماهنگ. باشدمیتپه شهدا در آن منطقه و 

یک  پدافندیهای اتخاذ تاکتیکو  ایجاد استحکاماتو  هاوه ما از این منطقه با گسترش نیر ک

نطقه را از م من تیپ مهابادرو نازای. ریموت دشمن به اجرا در آپدافند سرسختانه را در برابر حمال

 .منطقه قرار گیرد احتیاط درو  هدید سازمان شدتجو  تا بازسازی م به مهابادفرستاد

ل وا، ماهدید نیزی زیادی را هاتمصیبو  های زیادی را متحمل شدمجنگ سختی دوراندر 

البته جنگ . بودمشقت و  رنجو  سختیو  که همه لحظاتش بال منطقه مهرانجنگ در 

نگ ج دورانشرایط من در  ترینسختولی  ،خصلت جنگ همین استو  بردار نیستخیوش

                                                                 
ه و های دشمن پیاده شدد در پشت نیروهای ویژه و آموزش دیده توسط هواپیما یا بالگر ُبرن عملیاتی است که نیرو. هلی4

 از عقب مورد تهدید میای عمل میبه گونه
ً
ُبرن از بینند. عملیات هلیکنند که دشمن خود را از چند جناح خصوصا

 عملیات سختی است که نیاز به آموزش و تمرین زیادی دارد. نویسنده 
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 شوبلکه بدترین لحظات که فرام، جای دیگر در هیچنه و  هاننه در کمی، بود در حمالتنه 

 .بود 99۳۱ال س در اوایلارتش عراق های پاتکهمان ، اهم کردونخ

در اختیار برادران  ۳۱91یک قسمت از یال ارتفاع ، سنگین ارتش عراقهای با آغاز پاتک

ی هابمباران و اییوابتدا پاتک سنگین عراق با سه تیپ در منطقه با پشتیبانی ه. بودسپاهی 

های دشمن با وشد که نیر  عو اد شر دمیما را نیز زیر فشار قرار های بسیار شدید که قرارگاه

 اجه شدند که وهای ما مومت سرسختانه نیر ومقا
ً
 ودخادث تلخ ول جنگ با تمامی حوز اور  نهایتا

 .به پایان رسید

 به علت ی سپاههاونیر و  اق با شدت بیشتری آغاز گردیدحمالت ارتش عر  دوباره بعد زور 

ان هم در. دندونم نشینیعقبو  را ترک خودمنطقه ، سنگین دشمن حجم آتشو  تلفات زیاد

 وارد کالشینو  ۳۱91ارتفاع ی هاتبرای تصرف مابقی قسماثنا ارتش عراق یک لشکر دیگر را 

با ولی  ،مایدن یکسرهکار را و  دهوسی کسب نموی بیشتر برتری محسوتا با نیر  ،نبرد کرد میدان

 .شدند اجهورزمندگان اسالم م انهسرسختو  مت مردانهومقا

 متومقاو  زمین قرار داشتیمو  اوه از، ی دشمنهاآتش ترینزیر سهمگین را الیوهای متز ور 

اضع ما وآماده به م کامالً  یهایگانبا ، عراق سپهبد کمال هاشم 9فرمانده سپاه . یمکردمی

ی که وبه هر نحدیگر ارتفاعات مهم منطقه را و  ۳۱91 و وارتفاعات کداند وبتتا  بودده ر ورش آوی

 .یردپس بگشده 

بسیار شدیدی را های آن تیپ پاتکو  یمبود منطقه کرده وارد را مهاباد 9تیپشبختانه وخ

، آن گسترشو  هابه شدت درگیری توجهبا ولی  ؛های دشمن بکاهدوتا از فشار نیر اد دمی انجام

که اعزام گردید  ۳۱91به ارتفاع )ع( سیدالشهدا ویژه از تیپ گردان یکو  ردیموکم آ ونیر 

باره وتفاع دآن ار و  کرد نشینیعقب، گردانهمان ، فشار بیش از حد دشمن واسطۀبه متأسفانه

پس اع را ارتفو  نداشتیم که پاتک کنیم دسترس ی دیگری دروما هم نیر  .به دست دشمن افتاد

را  اهجاده تأمینو  ندبود گردانیا سه  وها را هم که دمسیر جاده ی مستقر درهاگردان. بگیریم

دم اعزام ط مقورا به خط هاگردانیض کند تا آن ورا تع آنهابه ژاندارمری گفتیم ند بودکرده  قراربر 

 هادانگر آن  عسری ،مشاهده شرایط منطقه عملیاتیو  است ماوبه درخ توجهبا  یژاندارمر. کنیم

برابر حمالت  دیم تا درومستقر نمو  اعزامجبهه ط مقدم وخط بهنیز را  آنهاو  یض کردورا تع

 .نمائیمپدافند و  ظتسنگین دشمن از منطقه محاف
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من دیگر ، دشمی ترسنگین زوز به ر ودشمن ر های پاتکو  ذشتگمی سختیها بهز ور 

 ،مای هاانیگتلفات . دشمیبیشتر و  ز بیشتروهر ر  زیرا تلفات ما ؛بودخرد شده  اعصابم کامالً 

 
ً
و  حانومجر . ندبودنفر هم شهید شده دویست بیش از و  بودن زیاد شده احومجر  خصوصا

ایط آن شر  هم در آنهادن وجایگزین نم کهند بودای سربازان با تجربهو  داردرجه، شهدای ما افسر

 .بودبسیار سخت و  بودای نکار ساده

ه س، یمکردمیط مقدم وخط وارد را گردانیک  شب وقتی که بودنه وگبدین جنگشرایط 

ی هاآتش واسطۀبه یگان زیرا نفرات ؛افتیمیکاهش  سومبه یک  گردانشب بعد استعداد آن 

از منطقه درگیری و  دندشمیح و یا مجر و  سیدندر میرزم نزدیک یا به شهادت و  پرحجم دشمن

  هاگانیان رزمی ودند که تشمیخارج 
ً
 بهمت کردن در آن شرایط ومقاو  اددمیکاهش  را شدیدا

 .دشمینفرات بسیار سخت  بودکم دلیل

ه ک بودصدام هم سپهبد کمال هاشم را تحت فشار قرار داده  ،اصلهو  برابر اخبار از طرفی،

اما  ؛مودبالزم را کرده های بینیپیشمن . ه بغدادباید برگردی ب ،اگر این مناطق را پس نگیری

ولی  ،نفر شهید دادیم ۱۳و  حو نفر مجر  9۱۳ز ور  یکدر که ما  بودزیاد  قدریبهفشار دشمن 

 .به پدافند از منطقه ادامه دادیمو  دمان را رها نکردیمواضع خوم

 یافتیمکاهش  قدریبهدشمن های در حین پاتکنفری  هشتصد گرداناستعداد یک  

شمن به د توپخانهشبانه در زیر آتش سنگین و  زمان همان دردیگر را  گردانفاصله یک که بال

 برای بازسازی، بودرا که تلفات سنگینی متحمل شده  گردانآن و  منمودمیمقدم اعزام  خط

 .کشیدیممیعقب 

تلفات زیادی را از و  دشمن ضربات شدیدی را متحمل شده هایدر پاتک پیرانشهر 9تیپ

 . بودی داده انانسی ونظر نیر 
ً
یض وا تعر  تیپ پیرانشهرو  عمل کرده وارد را تیپ مهاباد من سریعا

 .دودم تا بازسازی شونم

  ،بعد از بازسازی سریع
ً
و  دصحنه جنگ ش وارد را تیپ پیرانشهر ز بعد دوبارهور  شش دقیقا

بسیار  آتشو  هادرگیریبه شدت  توجهر با ومر ه هم ب این تیپ. جنگیدشجاعانه در مقابل دشمن 

و  ودب که تیپ سربازکه یک تیپ دیگر ما  بوداحتضار و  متالشی شدن حالدشمن در سنگین

با هماهنگی ، را برعهده داشت هاجادهو  مسیر تأمین یتمأمور سردشت – پیرانشهر در محور

 واقع .ارد عمل کردیمو و  یضوتعرا  آن تیپ ،کردستانژاندارمری احی ورماندهان نف
ً
 آنچه را که ا
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 وارد اهیمویی در اختیار نداشتیم که بخودیگر نیر و  دیموصحنه نبرد نم وارد اختیار داشتیمدر 

 .نبرد کنیم میدان

لشکرش پیاده  دوو  زبانیآن مر  لشکر دوکه  لشکر چهار در اختیار داشتن دشمن با

جنگنده دشمن ابتدا تمام منطقه زیادی رش تعداد وهر ی در. دشمیعمل  وارد بود یهستانوک

 های توپخانهسپس  ،ندکردمی بمبارانرا 
ً
قه ده که منطواجرای آتش نم رده سپاه دشمن شدیدا

ر ابت در بر سبایمیهای ما ونیر  در چنین شرایطی. ندکردمیز آتش ا میرا تبدیل به جهن

 .ندکردمیدند مقابله شمیی سنگین پشتیبانی هاآتشدشمن که با  روتکهای ونیر 

هم  یوسردار رحیم صفو  صیادشیرازیعلی جناب سرهنگ فرماندهی نزاجا در آن زمان 

ن من وچ .نطقه نبرد را از نزدیک بررسی نمایندشرایط مو  ضاعوتا ا ندبودر یافته ودر منطقه حض

من پرحجم دشو  ی سنگینهاآتشم به یانوم تا بتبودده ونم توپخانهیگان و  پواست تودرخ

پ وقبضه ت چهاردهاز . دمان بکاهیموهای خوی نیر واز شدت آتش ر و  پاسخ بدهیم

ولی  ؛دنبودل ار فعابسی آنهاکه  بودبرایمان باقی مانده پ وتقبضه  دوفقط  متریمیلی9۴۱

آتش  ستندتوانمین، ندکردمیاخت تیر باالیی شلیک وهم با ن هر چقدرپ وقبضه ت دوتعداد 

ر پ دیگوه تقبض هشتانستیم وباالخره با پیگیری ت. نمایند تأمینی در خط را هایگانرد نیاز وم

اس یقابل ق اصالً  اهآتشاین  ؛ امادمان را افزایش دهیموخ کمی آتشو  دریافت هایگاناز سایر 

 در اخت تیر بیشتریوبا ن ،ندبودر ومجبخودی های توپخانهو  بودی سنگین دشمن نهاآتشبا 

گیری و لسد آتشی برای جو  های در خط را پشتیبانیوانند نیر وتیراندازی نمایند تا بت روزشبانه

 . ط مقدم ایجاد نمایندوذ دشمن به خطواز نف

 هاپوله توند که لبوداندازی کرده تیر  قدریبهو  ندبودد ومحد ماهای توپخانه عو مجم در

 ،نداشتن قطعات یدکی واسطۀبههم  هایمانتوپخانه از طرفی،و  ندبودشده ده وفرسو  سرخ

 
ً
بانی فاقد پشتی اینکهضمن  .ادنددمیاز دست  خود رای کارایدیگر قطعات و  پوله تول خصوصا

 م» :گفت توانمییم که بود هم الزمایی وه
ً
ایی وپشتیبانی هایی دشمن ودر برابر حمالت ه طلقا

  «.یمبود پذیرآسیبکه از این ناحیه نیز  نداشتیم

و  ندکردمیمت ومقاو  حظه ایستادگیتا آخرین ل پیاده ارومیه ۳۴لشکرسربازان  

ری وحیه سلحشواین ر . ردندکنمی ها را خالیسنگر اما ؛سیدندر میشهادت یدند تا به جنگمی

لیت وچنان احساس مسئو  بودرا متحیر کرده سربازانم مو  اندار درجه، افسران

هم  که تعدادشان آنهاشهادت رسیدن  با بهو  قرار نداشتمو  آرامای م که لحظهکردمیسنگینی 
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ی هانوتمام کامیو  یمدبورا بسته  هایک شب جاده. کردمیمن را متأثر  ،دشمیز بیشتر وبه ر ز ور 

ما تمام ی هاتزیرا مهما ؛یمکرداعزام از نقاط آمادی مهمات  هماتمردن وآشخصی را برای 

به سمت  آنهای ویم تا از پیشر کردمیی دشمن اجرای آتش هایگانی ومرتب ر و  بودشده 

 .گیری کنیمو جلمان ضعاوم

و  استموند خواز خدا، مبودابیده ونخهم زی وچند ر دشمن که های یک شب در حین پاتک

م شاهد این همه توانمیدیگر ن زیرا ؛را هم شهید کنم ،را به عظمتت قسم وخدایا ت، دعا کردم

ند که تا آخرین نفس با دشمن بودسربازان شجاعی  آنها. باشم هایگاندر شهید و  حو مجر 

. سیدندر میشهادت  برابر دیدگانم به ند که دربودمانند فرزندان من هو  دندجنگیمی

 .ندبود آنهاانتظار دیدن  فرزندانشان درو  همسران، مادران، که پدران انانیوج

 حیه بدهمور  آنهاتا به ساندم ر می درگیری مقدم طودم را به خطوخ، بارلحظات مرگ در آن

رایط ش در آن. انم تصمیمات منطقی بگیرموبتو  نبرد باشم میداناز نزدیک شاهد تغییرات و 

دگی نه مردانه ایستاویدم که چگدمیو  مبودسنگرها مبارزه تک تک نفراتم را شاهد  در، بحرانی

شهادت را نصیبم کند  ندوکه خدا بودیم این وآرز ، سندر میبه شهادت و  ندجنگمی، ندکنمی

 .نباشم انگیزغمکه حداقل شاهد آن همه منظره 

له انم را برای مقابومن تمام ت» :گفتم صیادشیرازی به فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ علی

لذا  .دشمن هم دست بردار نیست، دیگر یگانی در اختیار ندارمو  امرفتهکار گه با دشمن ب

  «.ندورها ش سنگین فشار من کمک کنید تا از زیر اینهای وست به نیر بایمی

ایی وه م یک پشتیبانیتوانمیم ببینم کنمیبررسی » :گفت صیادشیرازی جناب سرهنگ

 رهنگفرماندهی نزاجا جناب س «.ماز این ندار  انی بیشتروگفتم من دیگر ت. یا نهبرایت بفرستم 

 کمکو  منطقهیت وضع صوبرای بررسی درخصو  منی هاتبا شنیدن صحب صیادشیرازی

 ،پاتک شدیدی را اجرا کرد دوبارهشب بعد ارتش عراق . را ترک کردعملیات نطقه م ،کردن به ما

 من 
ً
 .عملیات را هدایت کردم گرداندر نقش فرمانده و  رساندم ودم را به ارتفاعات کدوخ سریعا

از  فشار بیشو  خستگی واسطۀبه سنگر ناگهان در، مبودابیده وکه نخ بودساعت  ۴۱بیش از 

در ، دمنیشمیانفجارات را ن انگار صدای. رفتم وفر  یابی عمیقوبه خو  ش شدموبیه ییوحد گ

نگران ، دوفرمدیدم که اب وخ در را( ره) حضرت امام خمینی ،ضاع نامساعدواو  شرایط آن

مرا شهید ، خدایا» :گفتمو  اندمونماز خ دو رکعتو  اب بیدار شدموخ از. زیدوشما پیر ، نباش

. سندر یمدیدگانم به شهادت  در مقابل دلیرمو  م ببینم سربازان شجاعتوانمیا دیگر نر زی ؛کن
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ای هبالگرد ،در آن شرایط بسیار سختو  عضومهمان  د دروز  صبح، کردنی نباشد روشاید با

 و شکواع مواضع ما را با انومو  ردندورش آوسمت ما ی به بودند وفر  ششدشمن که تعدادشان 

از  دو فروند ۱. پی. جیآرشک وبا م ،ضعونفرات مستقر در آن م. آتش گرفتند زیرخود هایتوپ

 تکبیرو  ندزدمیهمه فریاد ، منهدم کردندو  رد اصابت قرار دادندورا م ی دشمنبالگردها

 «.تاختندمی مانند سیلی عظیم به دشمنو  فتندگمی

ز نیدشمن اپیماهای وهو  جنگ شدت پیدا کردو  رسیدخودج و به او  ادامه یافت هادرگیری

و  دوهمه جای منطقه را د، اضع ما کردندوم بمبارانع به و شر و  در آسمان منطقه ظاهر شدند

 هامببانفجار و  تانک، توپخانه، خمپاره، کالیبر سبکهای لهواع گلوانفجار ناشی از انو  آتش

سیار ب اییوی ههابمباران .بودبا دشمن  کامالً هم در آن لحظات ایی وبرتری هو  بودفرا گرفته 

ر د اما رزمندگان ؛یخترمیله وی بر سرمان همانند باران گلواز هر سو  یمبودی را ناظر شدید

و  ندپیماهای دشمن را نیز هدف قرار داداواز ه دو فروند هاآتشاع ودر زیر انو  آن شرایط سخت

 .ندکردط وسق ی دشمنهااپیماوه

آن  در. امداشتهیادگاری نگه  عنواِن بهو  ز دارمورا هن هااپیماویکی از ه خلبانصندلی 

یت عوض زواز آن ر و  همه شرایط به نفع ما تغییر کردو  همه چیز. عکس شد لحظات انگار دنیا بر

از  ردو نفما دیدیم که ، ندبوداسرای عراقی گفته  ،آن عملیات بعد از. دشمی لحظه بهتر ما هر

ک ما که نزدی وقتی ،ندوند اسیر شخوامیما فکر کردیم ، یندآمیی به سمت ما ایرانرزمندگان 

 چه اتفاقیو  دوشمیشدیم که چه دارد  توجهقعی که موما تا مو  ی زمینونشستند ر و  شدند

ن وبد ،برگشتندو  دادندرد اصابت قرار وم ۱. پی. جیآرا ما را بهای یکی از بالگرد آنها، فتدامی

 اقعو  سربازان شمای هاتدیگر رشادو  ما با دیدن آن صحنه. نیمانیم تیراندازی کوما بت اینکه
ً
 ا

 .یمبودمتحیر شده 

 تا. اهم کردوش نخوفرام گاههیچرا دیدم که  ریوآحیرت بسیارهای صحنه ،در آن عملیات

 انبر همگبعد از آن عملیات . را درک کند جنگ د حقایق آنتوانمیکسی در آن صحنه نباشد ن

و  فتادندامینه به زمین وچگو  نه جنگیدندوچگ پیاده ارومیه ۳۴لشکربازان آشکار گردید که سر

 .سیدندر میبه شهادت 

نه در آن شرایط وشان چگرزمانهماهند گفت که وبرای همگان خ ،بازماندگان آن عملیات

های نسل برای آنها. ترک نکردند خود راهای سنگر  گاههیچو  یهنشان دفاع کردندبار از ممرگ

حیه جمعی را ور و  تعهدو  ایمان، شجاعتو  رشادت، انمردیوج، از مردانگیهایی درس بعدی
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های لنسو  اهند گفتوخ آنهامان همیشه از کشورکه در تاریخ  ایبه گونه، به نمایش گذاشتند

 ورانداز  ترمهمجنگ  ُبعد ینا. انندوبخو  یسندوبنو  یندوبگ آنهاهای ند از درستوانمیآینده 

 .اهد ماندوجنگ است که برای همیشه تاریخ به یادگار خ

به عراق را نزدیک  های ارتشبالگردند از وفر  ۳9نزدیک به فق شدیم وم ،عملیات در آنما 

ان وتس. را نیز ساقط کردیم آنهاهای اپیماوند از هوسه فر  دو یاتعداد و  نمائیممنهدم  مواضعمان

 واقع ما کههان بسیار شجاع ویکی از فرماندهان گر  زکوج
ً
یمان با او  با انگیزه، یی ماهروجنگج ا

ا جهای دشمن را که در آنونیر و  ندبودشده ستقر م دودهنه ارتفاع ک دربه همراه یگانش  وا، بود

 .بود ردهویا به اسارت در آو  حو مجر ، کشته ،ندکردمیپاتک 

انست آن دژ را با آن همه آتشی ودشمن نت گاههیچکه  بودهمانند دژی مستحکم  وضع اوم

حیه همه ور  ارتقایگانش باعث و  ب آن افسروخ عملکرد بسیار .تسخیر نماید، که ریخت

 ضع پدافندیومو  بودشده  ی مستقر در منطقههایگاندیگر و  هانوسربازان آن گر و  اندار درجه

 . بوددر اختیار گرفته و  ی را انتخاببسیار مناسب

ی به باال  خود راستند خوامیو  ه را داشتندوکش کاز سینه دشمن که قصد باال آمدن قوای

را  هاآن نارنجکو  خمپارهو  انفرادیی هاسالحبا  زکوان جوهان ستونفرات گر ، ارتفاع برسانند

 .ساندندر میدشمن را در همان محل به هالکت  هایونیر و  ادنددمیرد اصابت قرار وم

حرکت دشمن را زیر نظر  ترینکوچکند که بودای شده حرفه قدریبههان وسربازان آن گر 

رفتم تا شرایط را  زکوان جومن نزد ست. ادنددمینشان  العملعکسخیلی سریع و  داشتند

 مکه  بودی ارتفاع پراکنده وجل دشمن درهای ونیر  اجساد کشته شدگان .بررسی نمایم
ً
 ن شخصا

شحال ودشمن خهای وبا مشاهده اجساد تکه پاره شده نیر  هرچند، دیدم آن اجساد را

. یمکردیمز ایستادگی وست در برابر تجابایمیو  ندبودز ومتجا آنهاو  بودجنگ ولی  ؛دیمشمین

 بودان ز راونه دشمن متجاویدند که چگدمیزش وآمو  ختندومآمیان ما باید کشتار را وسربازان ج

 هایشانزیرا دست ،بودلین کشتار برایشان سخت وشاید ا. ندبودخته وب آموخ چقدر همو  کنند

را  آنها ،ندبودکه عزیزترین برادرانشان شان رزمانهمبه شهادت رسیدن با اما  ؛مدآمیبه لرزه در 

 .کردمی دلیر

در و  یخترمیانشان به هم و ر و  حو شاید ر  ،ندکردمیه همه کشتار را مشاهد آن وقتی آنها

 جا ماندهاجساد به. بود آنهایت ولوشان اکشور دفاع از حریم ولی  ؛فتندر می وافکارشان فر 

د شای، ندبودکه کشته شده  بوده چند ساعتی نگذشتو  ط مقدم تازهوی خطون در جلدشم
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  ،هاده آن صحنهرزمندگان با مشاه. ندبودز گرم وتعدادی از اجساد هن
ً
مشاهده  خصوصا

انشان همانند نیزاری آشفته در و ر و  حو ر و  مدآمیحشان قلبشان به درد ومجر و  شهید رزمانهم

 .صیف آن حالت مشکل استودند که تشمی خودچنان غرق در و  دشمیگردباد 

م را ی مرگوکه آرز  ایبه گونهم بودشهید پریشان شده و  حو من هم با مشاهده آن همه مجر 

من و  بوداب از ما گریزان وخو  ابوما از خو  ابیموستیم بختوانمین هاشبما در آن . داشتم

 در زیر آن همه آتشو  در سنگری در خط مقدم جبههیی یک لحظه وم که گبودخسته  قدریبه

 هاناهستوپشت آن ک، بودار جهان از گردش باز ایستاده آن شب انگ. ردممُ ، صدای انفجاراتو 

 .کشیدمی همه کشتار تیر از دیدن آن هم

، نیوخ هاچشم. بود دوآلنوهمه خ مسربازانو  اندار درجه، افسرانآستین و  هاتدس

ای ج والبته سینه مردان جنگج. بودن وهمه جا آمیخته به خ، نینوآسمان خ، نیوهستان خوک

 دتپمی اما دل. د باشدنتوامیدل نهای ر غمزهبَ فرمان، وزیرا یک جنگج ؛نازک نیستهای دل

 .حشان به آهن تبدیل شده در کشمکش استومردانی که ر  باو  تپدمی همتاب و  در تبو 

دش را ود تا خور میکلنجار  وبا رزمنده جنگجو  زندمی در سینه فریادو  یدوجمی را خود وا 

کند دیگر  هتوجاما رزمنده در آن شرایط اگر به دل  ،دواجابت ش هایشاستهوخو  اثبات کند

د چن خصم در کهدرصورتی ،دل پاسخ بدهدهای استهونه باید به خوچگ. د بجنگدتوانمین

 .ستوا میقد

 شانقلبو  رفتگمی خودبه ای جان تازه شانرزمانهمفقدان  واسطۀبهقلب پژمرده سربازانم 

های نبردو  الی دشمنومتهای پاتک زور  ۴۱ باالخره بعد از. بودجنگیدن شده  قولبریز از ش

 .کشیدیم ایما نفس تازهو  کردند نشینیعقبهای عراقی با تلفات بسیار زیادی ونیر ، سنگین

به عقب آمدم تا از آمار ، خبری نداشتمجبهه از عقب ، مبودط مقدم وزمانی که در خط

القات ستان را مرئیس بیمار ، مرسید پیرانشهر پادگانبه  وقتی .موخبر ش شهدا باو  حانومجر 

ت که اس پادگان در نفر شهید دویستتعداد » :فتگمی و بودناراحت و  غمگینبسیار ، کردم

اشق شهدا م که عسربازی داشت «.تخلیه نمایدرا  آنهاکسی نیست و  امنشده آنهاقادر به تخلیه 

، دند که سر نداشتنبودشهدایی  متأسفانه. کند روجو  تقبل کرد همه شهدا را جمع، بود

هدا اپیما در بین اجساد شوهو  تانک، پوت، له خمپارهوشده بر اثر اصابت گل اجساد تکه تکه

 .دشمیدیده 
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تمام این شهدا را آرایششان و  اجازه بدهید من امشب اینجا بمانم» :آن سرباز به من گفت

و  تب کردرا مر  آنهاپای و  دست، سر، را آرایش داد جساد شهداا میتما واو  ل کردموقب «.کنم

 . ت قرار دادودر تابو  پوشکفنرا یکی یکی  آنهاهمه 

. یمودبالنس کرده و تبدیل به آمبو  برداشته س لشکر راوبوگاه اتدست چهارهای صندلی

ند بالگرد وفر  بیست. فرستادیم میهوار  به شهر النسو با آمبند بودکه زیاد را هم  ان عملیاتحومجر 

 یهاشهر  حان را بهومجر ، بودشده  واگذار به ما ی زمینیونیر  یر فرماندهوستکه برابر د را هم

 .تخلیه کردندمیه وار و  مراغه، همدان، تبریز

حان را ومجر انستیم وتو  آمدند میهوبه ار  هم اییوی هونیر  99۴اپیمای سیوه تعدادی

 واقع .تخلیه کنیم
ً
نباید  ،ایی ارتش در جنگ را که گمنامندوی هونیر و  زوانیر وان هخلبانزحمات  ا

 . نادیده گرفت
ً
 .دبر میجنگ را پیش  ،ان شجاعخلبانهای تالشو  آن امکانات ارتش مطمئنا

 واقع
ً
که تلفات  بودعراق ارتش سنگین های ن پاتکجنگ هما دوراندترین خاطرات من در ب ا

. یخترمیآتش ی ما وغیره ر و  اپیماوهو  توپخانهارتش عراق با ، هم متحمل شدیم زیادی را

 واقع اییوشدید هی هابمباران
ً
 .بودتنگ کرده  ما عرصه را برای ا

 شاوکاتیای هشکومو  بودآتش گرفته  نیز پیرانشهر پادگان مهمات انبار ،اییوه بمبارانبراثر 

. زمکه از گفتنش عاج بود ایگونهشرایط به  .نددشمییی پرتاب وکدام به سدیگر مهمات هر و 

 هم هنر آنهاآرام کردن . ندکردمییک عده هم فحاشی ، ندبودجی شده وتعدادی از نفرات م

 و زدمیفریاد ، بودجی شده وسربازی را دیدم که م. بودکه کار هرکسی ن ستخوامیخاصی 

 .ندارد در رفتارش هیچ کنترلیو  انه شدهودیو  حالت عادی ندارددیدم . کردمیفحاشی 

 با دیدن من تعجب کرد که من چرا جیغ وا. فریاد کشیدنو  جیغ زدن به ع کردمو من هم شر 

های فریادو  با دیدن من وا. رم تا شاید آرام گیردودر بیا ودم را به شکل اوخستم خوامی. زنممی

 واقع .آرام شدرفته فتهر ، بلندم
ً
یک . دوشمی او آرامتر دیدم که با جیغ بلندو  برایم تجربه شد ا

 هاصحنهو  ادثودن همه آن حونم وکه بازگ بودما را گرفتار کرده  در آنجاهم هایی چنین صحنه

 .باشدمیصله وخارج از ح

د بمب در ضیک بیمارستان  پیرانشهر پادگانکه فرمانده لشکر شدم در  زمانی شبختانهوخ

 واقع ساختم که در همان زمان زیر زمین
ً
 دیم که همهشمی بمباران قدریبهزیرا . ردوبه درد ما خ ا

 .بودآتش همه جا را فرا گرفته و  بودامن شده جا نا
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شرایط در بیمارستان  در آنحان را ومارستان داشتیم که مجر بی دکتر جراح در نفر چهار

 توجهم آنهاولی  ،بودبیمارستان اصابت کرده ی ور  دو بمب. ندکردمیجراحی  پیرانشهر نپادگا

 واقع .ندبودنشده 
ً
 بوتاریخی جنگ محس از بناهایکه  بودبیمارستان همانند دژ محکمی  ا

من  ،ودببا خاک یکسان شده  بمباراناثر ی زمین قرار داشت که بر وبیمارستان قبلی ر . دوشمی

ا ر  پیرانشهر پادگانتم دشمن دانسمیو  مبودشرایط منطقه شده و  ضاعوا توجهقع موهمان م

ای سپس سنگره ،لذا ابتدا بیمارستان را در زیر زمین احداث کردیم، اهد کردوخ بمبارانمرتب 

 هایگان حتی عملیاتراانند بهوتا بت دیمواحداث نم ستادو  زیر زمینی بتنی برای فرمانده تیپ

 .را هدایت نمایند

 واقع مسربازان شجاعتو  از رشادت ،در آن عملیات
ً
در آن عملیات،  .یمبودمتحیر شده  ا

 ،مودبفرمانده لشکر  عنواِن بهمن که . اهم کردوش نخوفرام گاههیچرا دیدم که  نادرهایی صحنه

 ستم عملیاتخوامیاز خدا  اینکه نه، زواستم که من را شهید کند یا پیر وچندین بار از خدا خ

 هادر فیلمبسیاری چیزها را ما فقط  .یم یا شهیدوز شوستم یا پیر خوامیبلکه  ؛دوتمام ش

 .بودر وآیدیم که حیرتدمیرا هایی دمان صحنهوصحنه با چشم خ در آنما ولی  ،بینیممی

 خواهممی، یدمن را خاک کندست » :فتگمی ،بوددستش قطع شده را دیدم که سربازی 

زمی ان ر وکه دیگر ت بودحدی رسیده نفر به  هشتصداستعدادش از که ی گردانیا  «.بجنگم

 گردانبسیاری از نفرات آن ، یض کنمودیگر تع گردانرا با  گردانستم آن خوامیو  نداشت

 ، یمور میما به عقب ن، فتندگمی
ً
تا  واهای اریاکفدو  که از شجاعت زکوان جوست خصوصا

اهش واز من خ وا. بود تیپ پیرانشهری هاگروهاناز فرمانده  م که یکیاهکردیاد ای اندازه

و  ملیاتعتا آخرین لحظه  ویضش نکردم اوتع «.یدض نکنیوعتمن را یگان » :فتگمی و کردمی

ی یک های شدید دشمن راتکپاو  قرار داشت هاآتشبارترین زیر مرگدشمن های پایان پاتک

 .کردمی بعد از دیگری دفع

 ،بارتیرله وگلو  ،اع راکتوان همچنین،و  تانکو  خمپارهو  پوله توهزار گل هادهشاید 

 آنهاولی  ،سط دشمن ریخته شدوآن یگان ت سری ودشمن ر های اپیماوهو  رزمیهای بالگرد

آن لله الحمداو  شجاعانه جنگیدندو  دندپیاپی دشمن ایستادگی کر  هاییورشمردانه در برابر 

 و مناطق در آن مردان شجاع لشکر. ش دفاع کردکشوراز و  خر عملیات سالمت ماندتا آافسر 

 اقیبمناطق  در آنز وم هنوجود بخشی از، به شهادت رسیدندو  شرایط جنگیدند تریندر سخت

و  هاتم خاطرات آن رشادوجود اما بخش دیگری از ؛سخت استو  روآهرچند رنج ،است مانده
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 همیشه در. اهد ماندوم باقی خوجود آن مردان شجاع است که برای همیشه درهای فداکاری

ین برای تحسای انستم کلمهونت گاههیچو  امعاجز بوده شانعظمت واسطۀبهصف سربازانم و 

 .پیدا کنم ایثارو  فداکاری ،همه شجاعت آن

 
 99۳۱ـ سال  ایالله خامنه، استقبال از آیتفرودگاه ارومیه

 سرهنگ ظهوری، سرهنگ سلیمی و جناب مهندس عطایی استاندار وقت ارومیه
 

 
 99۳۱ـ سال  ارومیه ۳۴از لشکر ایالله خامنهبازدید آیت

 11/2/1125 تاریخدر  1عملیات کربالی

شمالی  در جبههز وتعقیب متجاای است که استراتژی رهوط به دومرب ۳کربالی عملیات

دی جاجرای این استراتژی ، جنوبدر  بستبنلیکن تا قبل از احساس  ؛بودریزی شده پایه

ف به واستراتژی معر  بیش از هر چیز متأثر از، ۳کربالی اجرای عملیات، به عبارت دیگر .نشد
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در منطقه  ۳۴/۳/99۳۱ره ارتش عراق در تاریخ ودر این د. بوددفاع متحرک ارتش عراق 

 ماهتیردر  ۳والفجر لیاتردهای عمودستاو  حمله کرد ۳۴9۱ و ۳۱91به ارتفاعات  عمرانحاج

  .ردودر آ خوداشغال  را به 99۳۳سال 

 
 99۳۱سال،  ارتفاعات کدو ـ فرمانده وقت نزاجا  سرهنگ صیادشیرازی

 

ید تپه شهو  عمرانحاج و وارتفاعات کد فداکاری کامل از ی باایرانهای ونیر  اینکه علیرغم

قسمتی از ارتفاع  متأسفانهولی  ،ندکردمیدر برابر حمالت سنگین دشمن محافظت  صدر

آنجا  ،جهای بسیونیر ، علت فشار بیش از حد دشمن به ،بودهای بسیج وکه در اختیار نیر  ۳۱91

 ،شمن بر منطقهد اشرافو  جا که تسلطاز آن. کردند نشینیعقبو  ترک ماهشتاردیبه را در

فرماندهان سپاه ، کردمیمتحمل تلفات سته وپیو  اددمیفشار قرار  را تحتخودی های ونیر 

را از  عباره آن ارتفاودو  انجامرا  آمده قصد داشتند عملیاتیوجود  هبه شرایط ب توجهبا  پاسداران

 .دشمن پس بگیرند

ـ حاج ۳رو عملیات کربالیازاین جهت تصرف مجدد ارتفاع  عمرانرا در جبهه شمالی، اربیل 

 9۴/۳/99۳۱ریزی و تاریخ ( در وسعتی به اندازه پنجاه کیلومتر مربع طرح)گرده کوه ۳۴9۱

 )ع( اجرا کردند.الحسینا رمز یا اباعبداللهدر دو محور شمالی و جنوبی ب
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مت ومقاو  شیاریوی هجنوب در محوراما  ،ه تصرف شدوارتفاع گرده ک ،شمالی رودر مح

دست دشمن باقی  در ۳۱91ارتفاع و  عقب باز گردند بهخودی های وجب شد تا نیر ودشمن م

 4.شهادت رسید به شهدا ویژه فرمانده تیپ هود کاومحم ،در این عملیات. بماند

 این ارتفاع که در عملیات .بود ایرانهای مسلح وی نیر هاهدفیکی از  ۳۱91تصرف ارتفاع  

 .نگردید تأمین نیز ۳کربالی در عملیاتو  کرد طوسق متحرکره دفاع ودر د ،بودآزاد شده  ۳والفجر

 تا علت بود آمده پیرانشهر پادگانبه  یوار رحیم صفسرد زور  یک ۳کربالی بعد از عملیات

ی ایوی ههابمبارانیم که بود نشسته در سنگر. را بررسی نماید هود کاومحم شهیدشهادت 

به ایشان  .گرفتند قرار پیرانشهر پادگانبسیار سخت  از نزدیک شاهد شرایطو  ع شدو دشمن شر 

ر نیز در این سنگ هود کاوبا شهید محم بودع شده و دشمن شر های که پاتک هنگامی» :گفتم

 در این راهرا از دشمن پس بگیرد که  ۳۱91ست ارتفاع خوامی هوکاد ومحمشهید ولی  ،امبوده

  «.شهادت رسیدبه 

از دشمن دیگر شهدا را و  هوکا دومحم ن شهیدوانتقام خ» :گفتم یوبه سردار رحیم صف

های دشمن در منطقه حساس ونیر  زیرا فعالً  .«دوشمیدر حال حاضر نولی  ،اهیم گرفتوخ

ی را واحد یک، بوداهند وغافل خو  ندلرز می از سرما آنهابگذارید در زمستان که همه ، اندشده

را کشیده  ۱کربالیزمان نقشه عملیات  در همان البته، مسر میبه حسابشان و  مکنمیآماده 

او . مبودفرستاده  به مراغه نژادان آدمورمان را به فرماندهی ستوتکا واحد سرما در فصلمن . مبود

 واحد در آن زمان. اددمیزش وآمو  ندکردمیرزش وو  کردمییخ لخت و  نفرات را در برف همه

                                                                 
 ۳۱91منظور تصرف ارتفاع و به عمراندر منطقه حاج ۳بالیعملیات کر»رزم شهید کاوه از نحوه شهادت ایشان گفت: هم. 4

، چون در گرفتن این ارتفاعات زحمت زیادی کشیده بود، حساسیت خاصی نسبت به این شد. برادر محمود کاوهانجام می
 اوهگیری، محمود کف دشمن درآمده بود. در عملیات اولیه بازپسمنطقه داشت. این منطقه در جریان یک تک دشمن، به تصر

ترکش نارنجک به شدت مجروح شد و به مدت یک ماه بستری شد. هنوز خوب نشده بود که با سر و بدن  سیزدهبراثر اصابت 
، از فرماندهان جنگ دریافت ۳۱91گیری ارتفاعات ازپسباندپیچی شده به منطقه بازگشت و دستور انجام عملیاتی را برای ب

ای کرد. شب اول عملیات وی در قرارگاه بود، اما در شب دوم، خود را به صحنه نبرد رساند. حرکت به جلو را آغاز کردیم. به نقطه
ا اینجا با سنگ به هم چسبیده بودند و چیزی شبیه غار ساخته شده بود. من به محمود گفتم که شم دورسیدیم که 

ها رسیدیم. در آن هنگام محمود دستور داد متر رفتیم و به عراقی سی تا چهلرویم. او ماند و ما ها بمانید و ما میچیسیمبی
های دشمن نزدیک جایی فرود آمد پاسخ نگذاشت. من دیدم یکی از خمپارهکه آتش را بریزید. آتش شروع شد و دشمن هم بی

در آنجا حضور داشت. محمود ناظر آتش ما بر روی دشمن بود که خمپاره به او اصابت کرد. وقتی به ستاد  که برادر محمود کاوه
 و از آنجا با هواپیما به مشهد منتقل شد. در یازدهم معراج شهدا رفتم و پیکر پاکش را مشاهده کردم. پیکر شهید را به ارومیه

 «نویسنده» «به درجه رفیع شهادت نائل آمد. ۳در عملیات کربالی هید محمود کاوهسردار ش 99۳۱شهریور سال 
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ع و جمم در، ندبودرزیده شده و  بسیار گرداننفرات آن و  یمبودب آماده کرده ورمان را خیلی خوتکا

 .دهد مانجا خوبیبهی بسیار سختی را هایتمأمور بودقادر و  بودبی برای ارتش وبسیار خ یگان

 جناب نوچ ،داشتمفرمانده لشکر ن عنواِن بهرا  ۱کربالیفیق اجرای عملیات واما من ت

پیاده  ۳۴لشکرفرمانده  عنواِن به ۱کربالیبه عملیات  بودسه ماه مانده ، فرآذر غضنفر سرهنگ 

ب جنا. ب شدمومنص غربشمال  فرمانده قرارگاه عنواِن بهمن هم و  ی شدمعرفو  تعیین ارومیه

 ،نظیرکم در عملیاتیو  را به عهده گرفت ۱کربالیت هم هدایت عملیا فرسرهنگ غضنفر آذر 

 .س گرفتندرا از دشمن پ ۳۱91ارتفاع  دوباره

 غربشمال  عملیاتیقرارگاه  انتصاب به سمت فرماندهو  عمل جراحی در بیمارستان

از و در حال پر  مرزمانهم تعدادی از با ،میهوبا بالگرد به سمت ار و  مبود در منطقه سردشت من

ه زمین بالگرد بو  ردود به هم ختعادل بالگر و  ی شدر بالگرد دچار نقص فنوتوم یم که ناگهانبود

انست وت، بودانمندی وت خلبانهم  خلبانو  بودن ارتفاع بالگرد از زمین کم وچولی  ،اصابت کرد

 .نمایدگیری و ار جلواز ایجاد سانحه ناگو  آن را کنترل

 دمر احساس کدرد بسیار شدیدی ، شکمو  کمر از ناحیه من ،رد بالگرد به زمینوبعد از برخ

شکم من . یدیمرس میهوابیدم تا به ار وکف بالگرد خ لذا ،ستم سرپا بایستمتوانمین که یاگونهبه 

 ناحیه شکماز  هایمدهوکه ر  ایبه گونه ،بودداخل شکمم آسیب زیادی دیده و  بودپاره شده 

 .ندبودن زده وبیر 

بعد  ،بود یدکتر نظامکه  دکتر شقاقیو  دندونم لشکر منتقلمن را به بیمارستان با برانکارد 

گران ن او خیلی، من با همسرم تماس گرفتم «.یوسریع باید عمل جراحی بش» :گفت از معاینه

 »: گفت نبه مو  شد
ً
، یستر نونه این ط» :گفتم «.دییوگمیبه من نو ای ردهوترکش خ تو حتما

 ۴۱ انمون را جراحی کن تا بتری موط دکتر» :گفتمدکتر به  «.بدهم او دلداریسعی کردم به 

 «.م به کارم برسموبر و  موبشمرخص  ساعت دیگر

 یهاتمراقبو  ش آمدموساعت به ه هفتبعد از و  باالخره تحت عمل جراحی قرار گرفتم

ولی  ،دباشی ویژه یهاتز باید تحت مراقبور  پانزده» :پزشک معالجم گفتو  گرفت انجام ویژه

و  طقهستم منتوانمینو  مبودمردم دار امانت من «.رموانستم طاقت بیاوتز نور  پنجمن بیشتر از 

 دم به تهرانوبرای معالجه خو  دشان رها کنمور را به حال خافسران لشکو  اندار درجه ،سربازان

خودمی ند را در کنار وزیرا هر لحظه خدا ؟نه بدهمواب خدا را چگوفردا ج» :گفتممی .موبر 

 .«مکردمیلیت واحساس مسئنفرات یگانم و  در برابر یگانمو  دیدم
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این . دش قرار بدهدورا شهادت در راه خ ستم مرگ منخوامیند وهمیشه در سجده از خدا

با کسی هم و  یمبودن ما با خدا معامله کرده وچ ،بودتعارف نو  بود های قلبی منویکی از آرز 

 میکه دشمن را شکست بده بوداین  در ارتش ما هدف. مستخوامیچیزی هم نو  کاری نداشتیم

 .دشمیتمام مان انبه قیمت ج نش کنیم حتی اگرومان بیر کشور خاک ازو 

من . بودداده  اه استراحتم دوبه من  دکتر معالج ویژه یهاتمراقبو  جراحی از عملبعد 

دم را ورک ختحم ستخوامیبسیار زیاد تحمل درد و  سختی باو  با زجرولی  ؛لوهمان هفته ا

 که یا بالگرد در ماشینو  مبودرده یک بالش نرم درست ک. دهم انجامرا  ظایفموو  حفظ

 .احساس نمایمدرد کمتری و  م تا آسیب کمتری ببینمکردمینشستم از آن استفاده می

 در خطات ساعت نزد نفر  ۴۱ر شدم ومجبو  مبودخط مقدم  یتی یک بار دروضع با چنین

ها بار » :به من گفت دکتر شقاقی. پیدا کردمشدیدی ریزی نوم که خبود ردر سنگ، مقدم باشم

 .«نیدکنمی توجهشما  اما ،دتان باشیدوام مراقب خمن به شما گفته

ر شکتو  با سپاس صیادشیرازیشهید سپهبد ، عزیز شهیدمان یاست که از فرمانده الزم

 .اهموغفران الهی را بخو  برایشان طلب مغفرتو  نمیاد ک

رایطی به ش توجها بو  نداشتدمن محبت  به، ندبودی زمینی ونیر  یزمانی که فرماندهایشان 

 را نزد من( ی زمینیونیر  یجانشین فرمانده) جمالیاصغر علیسرتیپ  امیر ،که داشتیم

 عنواِن بهو  موبر  در تهران ی زمینیواستند که به لجستیکی نیر ون خایشان از مو  فرستادند

 .ل نکردموکه قبم ول خدمت شوه لجستیکی نزاجا مشغفرماند

 وظیفه انجامفرمانده  عنواِن بهخدمتم  دورانل ودر ط امنمودهکه بارها اشاره  طورهمان

یم که دشمن را تا بودکه ما متعهد  بوداین  آن زمان مسئله ما در ترینمهم یکی ازو  امنموده

 ودبکرده  وارد یی را که به ماهاتجبران خسارو  یموبا آن درگیر بشو  آخرین لحظه رها نکنیم

 ماناموسنبه  مانشرفیم به بودرده وچرا که ما قسم خ ،رفتیمگمی انتقاممان را بایدو  بنمائیم

 . اع کنیمدفن مادمان تا سر حد جانوس مملکت خوکه از نام

که من  قعوهمان م، بودپه شهدا ن در تم گردانبهترین فرمانده  در آن زمان سرگرد خرمی

ح و در آن زمان مجر  ،دومن را عمل جراحی نمو  زحمت مرا زیاد کشید شقاقی دکترو  ح شدمو مجر 

تپه شهدا ترکش در  میسرگرد خر. مکردمی او فکرمرتب به و  بود مخاطر در  میشدن سرگرد خر

. ودباش رفته ترکش در ریهو  بودخرد شده  اشسینهقفسه  هایاستخوانسه تا از و  بودرده وخ

ی به مرخصی عملیات هم دکتر جراحمان. جا کنیمرا جابه وا ستیم با بالگردتوانمینو  بودشب 
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م ساعت اگر تا نی» :گفتبه من  وا ،بودشی ویاری داشتیم که متخصص بیهپزشک. بوده اعزام شد

ن م» :او گفت «بکنی؟ یتوانمیچه کاری » :گفتم وبه ا «.دوشمید شهید ودیگر جراحی نش

 ،ندنکمیجراحی و  را بازح و مجر نه قفسه سینه وخانی یا دکتر امیری چگصدر ام که دکتردیده

من هم  «.دهم انجامرا  هنددمی انجام آنهاهم همان کاری که ، شش کنموبیه م همتوانمیمن 

او . منداشتیای زیرا هیچ چاره ،بده انجامی توانمی هر کاریگفتم و  کردم بسیار بزرگی ریسک

 ۳۴:۴۴ از ساعت. ن اهدا کردندوخو  تعدادی هم از سربازان آمدندو  به عمل جراحی کرد شروع

 .اش رسیدل کشید تا به ریهوط خرمیساعت عمل سرگرد  ششد ودحدر شب، نیمه ۴9:۴۴ تا

 من. دواش را هم ترمیم نمریه انمندوتو  که آن پزشکیار حاذق بود اش مقداری آسیب دیدهریه

 .نداشتای با شهادت فاصلهما  گردانن بهترین فرمانده وچ ،مبودخیلی نگران 

رکش که بر اثر ت بودفته ر خودی های شهدا جهت بازدید از گشتیبه تپه  آن شب در سرگرد خرمی

ضایعه  ،شایستهو  شجاعفقدان آن افسر در آن شرایط . بودح شده و دشمن مجر  خمپارهله وگل

به د وصبح ز ، مبودن نگرانش وچی عمل جراح بعد از. بود گردانآن و  سنگینی برای لشکر

ص ریه که بهترین جراح متخص بودی دکتر یزدانی و معالج دکترو  ش دادیمانتقال بیمارستان تبریز

 :گفت وا. اظبش باشیدوم، ماست هانگفتم این یکی از بهترین فرماندهو  دمبه ایشان تلفن کر . بود

  «.ه استبودب وکنید که کارش خیلی خ یقوح را عمل جراحی کرده است را تشو مجر جراحی که »

 اهش کردم که یک درجه به آنوخ فرماندهی نزاجا صیادشیرازی ب سرهنگاز جنا 

ان وبه درجه ست سپس ایشان را، دندوافقت فرموبدهد که ایشان هم مپزشکیار انیار وست

این همه افسر  گفتممی دموپیش خ، بودی چشمانم وجل هاهاین منظر . فتخر کردیمم میدو

غل ای به آن شعالقهنه و  را دارم اشتجربهکه نه  تهران م در لجستیکیوبر و  را رها کنمفداکار 

و  مامیر یا باید فرمانده باش» :گفتم جمالیاصغر علیکه به امیر سرتیپ  بودبرای همین . دارم

 «.خدمت نمایم هایگانر یکی از همین دیا تا پایان جنگ و  موقه شهید بشمنط در همین

 
ً
ت م اسوهم معل وت» :دندوبه من فرم صیادشیرازی فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ علی بعدا

 در هنگام نماز درایشان که  طورهمان .«کندعا » :گفتم «ید.وی شهید بشهخوامیو  سمجی

 :گفتممی یم در نمازهاسجده همیشه درمن هم ، دخوانمیرا تش همیشه دعای فرج وقن

 «.مرگ من را شهادت در راه خدمت قرار بده، تترا به عظم وت یاخدا»

دم وخ جایبهمن و  به لشکر آمد رفرآذ غضنفر قع بعد از مدتی امیر سرتیپوم در همان

و  شجاع، روایشان افسری جس. معرفی کردم پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده  عنواِن بهایشان را 
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که با دشمن درگیر  هاتملیاع درچندین بار . بود پرستوطن افسریو  بوبسیار خ انسان

ا مان با مکشور در خاک که دشمنایم مرده مگر مافتیم گمی و یختیمرمیهم اشک  با، یمبود

فرمانده  عنواِن بهمن  جایبه آذرفر غضنفر شحال شدم که امیرومن خیلی خ. ندجنگمی

 . شد تعیین پیاده ارومیه ۳۴لشکر

ی ویر ن یر فرماندهوبه دستو  رفتملشکر  ازمن  آذرفر غضنفر سرهنگجناب  از معرفیبعد 

 فرمانده قرارگاه عنواِن به 99۳۱ ماهآذردر  4سعدیحسنی حسین جناب سرهنگ ،زمینی ارتش

 .شدم وظیفه انجامل ومشغو  بومنص غربشمال 

 ۴۴و تیپ ه ارومیهپیاد ۳۴تکاور و لشکر ۳9گرگان و  9۴، پیاده سنندج ۳۱در آن زمان لشکرهای 

 بودند که هرکدام از آنها در یک منطقه استقرار داشتند. غربسراب، زیرامر قرارگاه شمال 

به  سنندجپیاده  ۳۱رلشک ،انورا در قسمت مری دزلیو  بایماقو  رنواز ارتفاعات س

 یمودبرا ما گرفته  قع هم منطقه شیلروآن م. کردمیمحافظت  ترکان سرهنگ جناب فرماندهی

هم  سراب ۴۴تیپو  بودمستقر  در آنجا باقری سرهنگ جناب فرماندهی گرگان به 9۴لشکرو 

 از آنو  استقرار داشتند سردشتو  جناح چپ بین بانهدر  میسرهنگ رزجناب به فرماندهی 

در قسمت  التو ز  سرهنگ جناب هم به فرماندهی تکاور ۳9لشکر. ندکردمیمنطقه محافظت 

باالی ی هاتاز قسم آذرفر غضنفر سرهنگجناب هم به فرماندهی  ۳۴لشکرو  باالی سردشت

 .ندبودتقر مس تا مناطق باالی کالشین عمرانحاجو  اتانوآل

                                                                 
 به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران. سعدیحکم انتصاب جناب سرهنگ حسین حسنی.  4

 9۴۴۳ذی القعده  ۳۱/  99۳۱مرداد  99زمان: 
 ، جمارانمکان: تهران

 موضوع: انتصاب فرمانده نیروی زمینی ارتش
 ، حسینسعدیمخاطب: حسنی

 الرحیمالله الرحمنبسم
اسالم و جمهوری اسالمی در  که با تعهد کامل بههای طاقت فرسای سرکار سرهنگ صیاد شیرازی با تقدیر از زحمت     

خودداری نکرده و امید است در آتیه نیز در هر مقامی باشد موفق  طول دفاع مقدس از هیچ گونه خدمتی به کشور اسالمی
عدی را به س ارزندۀ خود باشد، با پیشنهاد مذکور موافقت نموده و سرکار سرهنگ حسین حسنی هایبه ادامۀ خدمت

امید است خدای تعالی به ایشان توفیق خدمت  نمایم.فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب می
 مرحمت فرماید. به اسالم و ایران و جمهوری اسالمی را

 ۳۱مرداد  99
 الخمینیالله الموسویروح
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ی موعم آتش پشتیبانی ،فرمهران سرهنگجناب هم به فرماندهی  مراغه توپخانه 99هوگر 

 شپشتیبانی آتو  در مناطق مختلف مستقر هایگانکه بر اساس نیازمندی  بودکل قرارگاه 

 .دننمودمیرا فراهم  آنها توپخانه

ه برای چ ،بپردازم هالیت جدیدم به حل مشکالت آن لشکروکه با مسئ بودتمام تالشم این 

عضی از ب به خاطرِ  بودکه ممکن یا مسائلی و  از عملیاتچه برای کارهای پشتیبانی و  اتعملی

با تدبیر یک چنین مسائلی و  صدرسعهو  سردینوبا خ ،رخ دهد هایگاناین و  دهاهانبین  اردوم

 .خطیرشان ادامه دهند یتمأمورد به نانوم تا بتکردمیفصل و  ا هم حلر 

 غربشمال  سازمان قرارگاه عملیاتی

یک قرارگاه سازمانی مانند و  یک قرارگاه تاکتیکی است ،غربشمال  قرارگاه عملیاتی 

  ،یک قرارگاه تاکتیکی. یا سپاه نیستو  ارتش یفرمانده
ً
د وشمی تحرک انتخابمو  سبک عمدتا

درگیر ی هایگانم تا به بودذاشته گ شهردم را در پیرانومقر خ .شدهر لحظه فعال با اند دروتا بت

  هاتعملیا در حیننزدیک باشم تا  خودی
ً
 آنهاهای پاتکو  حمالت دشمن هنگام خصوصا

 4.یموش واقع مؤثرط مقدم وبه نزدیکی به خط توجهبا  رزمندگانو  هایگانفرماندهان انم با وبت

با و  هباید از افسران با تجرب، متحرک باشدو  که یک قرارگاه تاکتیکی باید سبک طورهمان 

 و دهوکنترل نمو  را هدایت هایگاناند عملیات وتا بت باشد مندبهره انمند نیزوتو  دانش

 .دهد انجامپدافندی و  آفندیی هاتمناسبی را برای عملیاهای ریزیطرح

 جناب مانرئیس ستاد، دانیوجا سرهنگجناب  ،غربشمال  قرارگاه عملیاتی اندهفرممن 

ر رکن د که قبالً  بود ابراهیمیرحیم سرهنگ جناب  افسر عملیاتمانو  راییواکبر فت سرهنگ

رکن چهارم قرارگاه و  هم افسر لجستیک فرداد سرهنگو  ردکمیی زمینی خدمت ونیر  سوم

 یریه ژاندارمفرمانده ناح، داشتیمیک افسر رابط هم  قرارگاه در همیشه از ژاندارمری. بود

 سیدالشهدا حمزه فرماندهان قرارگاه دش همیشه جزءوخ روپبهرام سرهنگجناب  کردستان

 .ر داشتودر قرارگاه حضژاندارمری و )ع( 

ین یحق تقدم را ما تع اینکهبرای  ،بودپشتیبانی منطقه هم زیر امر ما و  ه مخابراتویک گر 

که ت داشبه این  بستگی هاتقدم. بدهیم واحد مبه کدایک تقدم در یم که چه چیزی را کردمی

                                                                 
 غرب، محل اصلی قرارگاه، فرمانده سابق قرارگاه عملیاتی شمالمیالبته طبق گفته امیر سرتیپ سیدحسام هاش. 4

 بود. نویسنده. غرب در آن زمان در سقزعملیاتی شمال
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 ستخوامی ادیم کهدمیتقدم پشتیبانی را به لشکری و ایم لیتی را به چه لشکری دادهوچه مسئ

 .یمدکر می ی تعیینواگذار یتمأموربه  توجهرا با  هاتقدم بدین ترتیب،. دوشعملیات ب وارد

 اشتیمدانی ندون آجوچ، داشتیم برای عملیات نیروی انسانی یکمرکن  به نامهم  ییک رکن

 .قرارگاه دیم به رکن یکمشمید ما متکی شمیر وکه دست زیهر چیو 

 فرمانده قرارگاه صیادشیرازی جناب سرهنگ علی خوداز زمانی که و  البته از قبل

قرارگاه  اداری نیروی انسانیو  کارهای ستادی پیاده ارومیه ۳۴لشکرنی داوآج ،بود غربشمال 

زیادی  فاصله هم کرمانشاه ارگاه غرب ارتش درقر و  غربشمال  بین قرارگاه. اددمی انجامرا 

 وکه آن هم از ارتفاعات بشر ، عراقارتش نه و  نیرو داشتیمنه ما  مرزی از مناطقبعضی در . بود

ادامه  نشیریکه به قصر  ارتفاعاتیو  مرخیل ارتفاعاتو  دوسوبعد نو  دشمیع و شر  آن طرف دزلی

 4.بودشرایطی و  یتوضع متری دارای چنینوکیل ۴۱۴یک فاصله ، داشت

یا و  میکردمیارسال ای که به هم بهونهای گزارش سیلۀوبهولی  نداشتیما ارتباط جناحی م

آن مناطق  که دیمشمی همدیگر مطلعضاع منطقه واز ا، نمودمیارسال ی زمینی به ما ونیر 

یا در شرف رخ دادن و  اده استچه اتفاقاتی در آن مناطق رخ دو  یتی استوضع دارای چه

و  ادنددمی جنوبو  غربعملیاتی های قرارگاهما را هم به های نه گزارشوین گبد. است

 و فعالیتو  دشمنی هاتفعالیو  که ما در جریان کارها ندددامیرا نیز به ما  نهاآهای گزارش

 ،دوشمیب وجایی منص یک فرمانده در وقتی البته. رفتیمگمی قرارخودی ی هاونیر عملکرد 

 .دکنمی توجهراتش وکسو  هاابتدا به داشته

به منطقه  کامالً  ،شدم بومنص غربشمال  فرمانده قرارگاه عنواِن بهکه  99۳۱در آذرماه 

 پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده و  مهاباد، فرمانده تیپ پیرانشهر زیرا قبل از آن ؛آشنایی داشتم

و  اقصوبه هرحال دارای ن، داشتمکامل اشراف  ی شمال غربمنطقه عملیاتیت وضع بهو  مبود

 وضع به و را مرتفع آنها ،پیگیریو  ست با تالشبایمیم که یبودهم هایی رسائیناو  مشکالت

 .مکردمیبیشتر رسیدگی  هایگان

                                                                 
. این ارتفاعات مرز مشترک ایران با عراق قرار دارند از توابع استان کرمانشاه ارتفاعات مرخیل و بوزین در شهرستان پاوه. 4

 باشد که توسطای حفاظت شده میخیل و بوزین منطقهباشند. منطقه مرهو محل تالقی رودخانه سیروان و لیله می
هکتار مساحت به علت قرار گرفتن در میان  ۳9۴۴۴شود. با بیش از محیط زیست شهرستان پاوه کنترل و حفاظت می

سیر در جنوب و جنوب غرب و متغیر بودن ارتفاعات از سطح دریا از نظر ر شمال و شرق و منطقه گرمدو منطقه سردسیر د
 های منحصر به فردی است. نویسندهتنوع جانوری و گیاهی دارای ویژگی
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 99۳۱سیدالشهداء، سال قرارگاه حمزه

 ظهوری، سرهنگ دادبین از راست: برادر عباد )معاون اطالعات(، سرهنگ

 غربشمال  در قرارگاهژاندارمری و  سپاهو  همکاری فرماندهان ارتش نحوه

مستقر  مهرانکه در منطقه  آبادخرمپیاده  ۱۴تیپاز  99۳۴سال  دوماینکه در نیمه  بعد از 

دند وفرمبه من  صیادشیرازی جناب سرهنگ علی ی زمینیونیر  یفرماندهو  آمدم به تهران بود

ار ب دستور ایشانو  صیهوتاین ، دخدمت کنیو  دارتش بمانی که تکلیف شرعی است که در

 دم تا آخر جنگ حسوش خوی دورا ر  نگینی این بارسمن ، ش من گذاشتود را بر سنگینی

 .بوددم ودان خجو  هم طرفیکو  بودقضیه  طرفهیکن ای، مکردمی

 واقع هم از طرفی،
ً
که حضرت امام  بوداین  ترمهماز همه . بودستی من ودحس میهن ا

 واقع را( ره) خمینی
ً
ت ن اسحالت ایو  که بهترین مدحدریافتم و  ست داشتموز صمیم قلب دا ا

 .دودر راه خدا شهید بش انسانکه 

تا زمانی که در آن ، رفتم به منطقه کردستان 99۱۱طبق فرمایش امام در سال که  وقتی از

؟ کدامش مویا شهید بش ،نده بمانم بهتر استاگر مدتی ز » :فتمگمی دموپیش خ، مدمنطقه بو

در فکر ع تو با این ن «.م بهتر استوشهید بش پس اگر ؟م یا زنده بمانموشهید بش ؟بهتر است

، ودبش ما نظامیان وی دوبر ر  دیگر هملیت ویک مسئ، ادمدمیبه خدمتم ادامه عملیات  منطقه

 نباید ای پس. کنیم محافظتسش ونامو  رشوثغو  دودح ازو  کشورم که از یبودرده وما قسم خ

 .یمامر مهم تالش کنباید تا سرحد جانمان برای این  ،دهیم انجامرا  وظیفه
ن وچ ،یم کم تجربهوگمین، بودآتششان بیشتر و  ندبودتر انوج پاسداران برادران سپاه

ند وجنگ خدا میداندر . دوشمیدر آن مرتب تجربه کسب باالخره ست که اای جنگ صحنه
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آن ز اعملیاتی ه فرماندهان ک دهدمیاستعداد عجیبی و  یک انرژی هاانسانتعالی به و  تبارک
 .سازدمی صحنه جنگ فرمانده راو  یندآمین وبیر 

 و بشناسیم هاهان را در صحنه جنگ در درگیریویم بهترین فرماندهان گر کردمیما سعی 
ر ودشان در صحنه جنگ حضوهان رده باال خاگر فرماند. ب کنیموفرماندهی منصرا به سمت  ناآن

از نکات  این یکی. این فرماندهان ممتاز رده پایین را شناسایی کنند ندتوانمینداشته باشند ن
 ِن عنوابهافسری که . خاصی داشته باشند توجهست بایمیهان بسیار مهم است که فرماند

های پاتک، ربه زدض آنهابه عناصر و  نگرش را از دست ندادسو  هان با منافق جنگیدوفرمانده گر 
سر را این اف دست، مت کردومقاو  ب جنگی ایستادوحیه بسیار خور با و  پیاپی دشمن را دفع کرد

د وش یسازر مستمر همتاوبه همین ترتیب به طو  گرداند فرمانده وکشید باال تا بشو  گرفت باید
 .ندوب شومنصسمت فرماندهی  در هایگانبی در سطح وبا تجربه خو  با دانش، تا افسران شجاع

 شان رادرجهحتی و  مکردمیتنبیه ، دانکردهر وکه قصیدیم دمیاگر هم افسرانی را 
و  هاکهوگر  در برابرسربازانی که و  اندار درجهبه . مکردمیرا تنزیل درجه  آنهاو  رفتیمگمی

ه بافسری را یک درجه . مکردمیدند درجه اعطا جنگیمیب وخو  ندکردمیدشمن ایستادگی 
این » :به من گفت صیادشیرازی ب سرهنگ علیجنا، مبودکنده  وظیفه انجامسستی در  علت

 :مگفت «.یرمگمی اش رامن درجه، ری کرده باشدوقص وظیفه انجاماگر کسی در ، کار را نکن
، ادمتشخیصی که دو  به شرایط توجهبا من ، است داشته روحمله دشمن قص در برابر آن افسر»

صحنه عملیات و  دم این است که جنگومقص «.یددانمیدتان وخام شما کندهاش را درجه
 .منداکد هانبهتری، نه استوافراد چگهای اناییوکه تهد دمینشان 

تنگاتنگ  نم میناصر کاظ برادرکه شهید شدند مثل  هان عزیز سپاه پاسدارانفرماند بیشتر
 میناصر کاظ برادر پاسدار. امداشته اوهمکاری نزدیکی با و  امبودهدر مناطق عملیاتی  آنهابا 

 ر تیرباررگبا ،ر نکنندوبا هاخیلیشاید  ،ترسیدنمی چیزهیچاز  وا ،کنار من به شهادت رسیددر 
 سپاه که نه دانشکده افسری انرماندهف. هراسی نداشت واولی  ؛مدآمیطرف  منافقین از هر

ولی  ،جردیوبر حاج محمد  مثل، یگرید مینظاهای رهونه دو  ندبودنه دانشگاه جنگ دیده و 
 و صفات با آشنا شدن به، امبودهرزم هم جردیوبر  حاج محمدبا  من. دندجنگیمیب وبسیار خ

 .دیدم واوجود  ارتش اسالم را در فرماندهی در هایویژگی من ،ردیجوبر  محمد رفتار شهید
 یکی از، بوداین جنگ لطف الهی : »دندوفرم( ره) خمینیامام ، ع شدو زمانی که جنگ شر 

زرگ بو  لد شدندومتو  در جنگ شکل گرفتند ند کهبودسپاه همین فرماندهان  ،الطاف الهی
 بسیاری دیگرو  هود کاومحم، میناصر کاظ، جردیومحمد بر  برادران پاسدار حاجمن با  «.شدند

 .امکرده کار آبادیعلیو  اتیوصل برادرو  ،زادهنجیگمیقنند برادر سپاه ما از فرماندهان
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، آذرفرغضنفر  ۳سرتیپ، شهید سرلشکر حسن آبشناسان :ارتش مانند فرماندهانی در
سرهنگ جناب ، یمرز علی ۳پسرتی، لیانوسرهنگ رسجناب ، فردنیکعلی  ۳سرتیپ

 در منطقه وا. است درصد هشتادن جانباز واکنه همک رکیانمد احمد ۳سرتیپ، سلطانی
با تجربه دیگر و  شجاعو  مؤمنبسیاری از افسران و  ،ردواش تیر خبه ریه سردشت آبادهنگ
 .ندبودی پرستوطنو  که افسرانی شجاع ارتش

سرهنگ جناب ، روپدر ژاندارمری با سرتیپ بهرام. بودر وطهمین در ژاندارمری هم
 جناب ، رآذشقاقی

ُ
همکاری  تمامی آنهافرماندهان دیگر که با بسیاری از و  قیرُ سرهنگ ق

مشکلی با هم  ترینکوچکا م. پذیر نیستامکان تمامی آنانذکر نام و  امداشتهصمیمانه 
 و که در منطقه داشتیمهایی درگیریو  با فرماندهان ارتش آنهانقش سازمانی ، نداشتیم

 .بود صمیمی کردهیم ارتباط ما را هم کردیماحساس تکلیف شرعی که 
 و اشاره ترینچکوبا ک ،داشتم غربشمال  یعملیاتکافی که از منطقه  من با شناخت

دارای چه شرایطی و  دم که در کجاستشمی توجهمد مآمیوجود  به ایمنطقهگیری که در در 
، مبودفرمانده لشکر ، مبودمناطق فرمانده تیپ  در آنزیرا  ؛اهد افتادوچه اتفاقی خو  است

 .مبودسپس فرمانده قرارگاه شده 
و  خودیهای ودشمن به نیر از طرِف چه و  ما به دشمناز طرِف چه  ،وصولی عابرم میتما
 .ناختمشمی خوبیبهع زمین منطقه عملیات را و در مجم، مناختشمیاضع را ومو  انعوتمام م

حسین  . من به جناب سرهنگشده استمنطقه  وارد این خیلی فرق دارد با کسی که تازه
 یافسر براد کردم بهترین هانپیش ندبودشده ی زمینی ونیر  یفرماندهکه  سعدیحسنی

 واقع ازیر  ،است دادبین احمد حناب سرهنگ ،غربشمال  فرماندهی قرارگاهجایگزینی 
ً
 ا

و  بود نیز شده سنندج ۳۱لشکرفرمانده  ترکان جناب سرهنگ جایبه وا. بودعملیاتی  افسری
ر دهم  ،سردشتمنطقه هم در  اینکهمن ض .در سطح باالی فرماندهی تجربه کافی را داشت

با  و ری فعال داشتوحض ضد انقالبدر درگیری با عناصر  یگر نقاط کردستاندو  بانه منطقه
ی هاگروهعملکرد و  ه جنگیدنوشیو  غربشمال  به منطقه عملیاتی کامالً و  بودجنگیده  آنها

سپاه  فرماندهانو  به منطقه عملیاتی وآشنایی او  شجاعتو  تجربه. آشنایی داشت ضد انقالب
منطقه که سالیانی را در مناطق های ذ شهرونفافراد با همچنین،و  ژاندارمریو  پاسداران

 ن،همچنیو  در منطقهی مستقر هایگانفقیت وم و وست به اتوانمی ،بودمختلف آن جنگیده 
 .نطقه کمک زیادی نمایدم میومردم بمال و  جان حفاظت ازو  هاشهر  تأمین
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 11/11/1125 تاریخدر  7کربالیملیات ع

وجود  زیادی ارتفاعات مهم ،غربشمال و  غرب مرزی در در مناطقکه  امنمودهاشاره  قبالً 

 هاآنی ور  گفت هم ارتش عراق توانمیکه  بودقرار گرفته  توجهرد وخیلی م دو ارتفاعاما  ،دارد

 .کردیمای ن ارتفاعات دفاع جانانهکه برای حفظ آهای ما وهم نیر و  حساسیت داشت

ار که ارتش عراق برای دستیابی به آن تالش سوم در منطقهو  در غرب ۴۴۳ارتفاع یکی 

 تجزیهو  هاردودر برآمن . بود ۳۱91ارتفاع  غربشمال  منطقه درهم  دیگریو  کردمیبسیاری 

 در منطقه ۳۱91یدم ارتفاع دمی، مکردمیهرچه دقت و  ادمدمی انجامتحلیلی که و 

 .ستآنهاسرآمد و  ترمهمهمه ارتفاعات منطقه از ، در غرب پیرانشهرو  غربشمال 

باعث اهمیت بیش از حد این هایی ویژگی چهو  این ارتفاع مهم استبرای چه و  حال چرا

عراق از سمت  وصولی معبر تنهاو  دارد قرار وارتفاع کد در دامنه ۳۱91ارتفاع ارتفاع شده است؟ 

و ماشین ر است که  ایگونهبه است که معبرش  عمرانحاجو  قصر پادگان، زونداو ک به ر و کرک

 .یردگمی انجاملت وتجهیزات با سهو  وسایل ترددو  است

گالزرد سمت و  تسور  حصارو  به فلک کشیده قمطره باال سرهای هوک اطراف این معبر

ی این جنوبالهیجان هم قسمت کهنه و وکدو  عمرانحاجو  ۳۱91های هوکو  شمال این معبر

 در ۳۱91ارتفاع و  اردیعنی از شرق به غرب امتداد د غربی شرقی است ،هم معبر. معبر است

 .دوشمیب ون منطقه محسکلید ایاین معبر قرار دارد لذا  وسط

 
 ۳۱، سالـ ارتفاعات تمرچین ۱سروان حسینی در حال خواندن دعا در شب عملیات کربالی

 



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   344

 

، است رقص پادگانشرف به مکه ، این دهلیز وسط ،بگیرید یک دهلیزی را در نظر اگر

کدام از طرفین جنگ  دست هرارتفاع این چنانچه لذا . قرار دارد وکدو  ۳۱91ارتفاعات 

 ۳۱91ارتفاع  یور که ما در  مواقعی. رفتگمی لش قرارر کنتر د قصر پادگانراحت ، فتادامی

اهده مش خوبیبهحرکات دشمن را  ،ربینون استفاده از دوغیر مسلح یعنی بدبا چشم  ،یمبود

لی و ،داشتند قرارمان تیر مستقیمو  رس مادشمن در تیر های ونیر و  زیر نظر داشتیمو  کرده

این ما از ، مدآمیهای دشمن در وبه اشغال نیر و  دشمیاز دست ما گرفته  زمانی هم که

ش ارتر وطهمین. دشمیاز ما گرفته  این مزیت ممتازو  دیمشمیم وب محر وبسیار خ بانیدیده

ده که برایش آزار دهناین تیر مستقیم را و  بانیدیدهکه این  بودحساس و  مهمبرایش هم عراق 

ا ادار نماید تو و  ترعقببه  اندکشما را بو  از ما بگیرد، دشمیهایش وباعث تلفات نیر و  بود

 تا در این شرایط ضمن ،پدافند نمایند ی ارتفاعات قمطرهور  درو  رتعقبهای ما در یک خط ونیر 

و  تیر مستقیم ما رها سازدو  دش را از دیدوهای خونیر  خود حرکاتاضع مهم وحفظ م

 . رت پذیردوشش بهتری صوپو  تأمینبا  هایشجاییجابه

 به تصرف رزمندگان اسالمش بسیار زیاد این ارتفاع با تال ۳والفجر عملیات به همین دلیل در

های ونیر از تصرف و  ط کردهوعراق سقهای ارتش ونیر سنگین ع حمالت و شر با ولی  ،در آمد

 .خارج گردید ایران

سط سپاه وت نیز جهت تصرف این ارتفاع 9۴/۳/99۳۱ تاریخدر  ۳کربالی در عملیات

 نهایت برای دستیابی به آنو  ناکام ماندهم بسیاری شد که آن عملیات تالش  پاسداران
ً
عملیات  ا

پیاده  ۳۴لشکرران وتکاو  طراحی ،اسالمی ایرانری وجمهی زمینی ارتش وسط نیر وت ۱کربالی

 .کردنداجرا آن را  ارومیه

 عمرانحاجمتری در منطقه  ۳۱91 ارتفاعکه  بوداین  ۱کربالی عملیات بسیار مهم از نکات

قرار گرفت که چندین متر  پیاده ارومیه ۳۴لشکرر وتکا آورانجنگ گردانم ورد هجوم در حالی

که  ودبشانده وپو  گرفته فرا ایگونهسراسر منطقه را به  همچنین،و  اطراف ارتفاعو  قله ،فبر

 یجو  در چنین شرایط نامساعد  اما ،بودان میسر نوعنهیچها بهوتردد نیر و  ییجابهجاامکان 

 هادر میان برف، ارودشبسیار ساعته  ۳۴راهپیمایی یک  با پیاده ارومیه ۳۴لشکرسربازان شجاع 

 و دشمن را غافلگیر، ادرکنی)ع( الی متقیانو م یا، با رمز در سرمای بسیار شدید زمستانو 

 .دندوشده را تصرف نم از پیش تعیینداف اه
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 ریزیطرحو  طراحی، تدبیر فرماندهانو  تجربه، دانش نظامیبه دلیل  ۱کربالیعملیات 

و  تمرینو  زشوآم، عملکرد نحوهو  اقدام یشیوه، دفاع مقدس هشت سال دورانر د نظیربی

، مشابه منطقه عملیات ایمنطقهو  قبل از عملیات در زمین کنندهعملهای وممارست نیر 

 هستانیومنطقه ک در، پیاده ارومیه ۳۴لشکرر وتکا گردانسربازان و  اندار درجه، شجاعت افسران

ه حتی با کمترین تلفات ک ،به دلیل نتایج حاصله از عملیاتو  ایران غربشمال  از برف منطقه پرو 

 .دور مینظامی به شمار ی هاتیک نقطه عطفی در عملیا، ن تلفاتوگفت بد توانمی

 7کربالیشده برای اجرای عملیات  انجاماقدامات 

 وارتفاعات کد 9 عملیات نصر درما ، بود 9و  ۳و  9نصر ی هاتعملیااجرای  99۳۱در سال 

عملیات  ریزیطرحمن . بود جرا شدها پازاوهم در ارتفاعات د ۳و  9نصر ، را تثبیت کردیم

در  هود کاوبه شهادت رسیدن حاج محمسپس و  های سنگین عراقاز پاتکرا بعد  ۱کربالی

 .دادم انجام ۳کربالی در عملیات ۳۱91ارتفاع 

ا م. میکن او حملهدر همان زمان به ، انتظارش را ندارد که دشمن اصالً  سعی کردم در زمانی
اه م ششم ما گفتو  کردیمر آماده ویک یگان تکا، یمبودکه از دست داده  قسمتی را برای آن

 پیاده ارومیه ۳۴لشکرر وتکا گرداننفرات . ج سرما باشدو که ا جاییبهتا برسیم  خواهیممیزمان 
فی مختلی هاآموزشو  فتندر میخیز نهی یخ سیور لخت  آنها. بی را دیدندوبسیار خی هاآموزش

  ،را طی کردند
ً
 یک شب را هم در نظر. ندکردمین در سرما را تمرین بودم ومقا خصوصا

  .هدفشان را بگیرندو  رفتیم تا حمله کنندگمی
به جناب سرهنگ عین این عملیات را ، شدم غربشمال  من فرمانده قرارگاه بعد از اینکه

جناب سرهنگ  رش را بهودستو  سپردم پیاده ارومیه ۳۴لشکرفرمانده جدید  فرغضنفر آذر 
زیادی  دتأکی جناب سرهنگ عضنفر آذرفربه  .نه عملیات را اجرا کنندودادم که چگ عضنفر آذرفر

 .ودبعملیات بسیار سختی ، عملیات آن زیرا. فصل سرما اجرا کند کردم که زمان عملیات را در
تمرین زیادی کرده در سرما  مراغهدر و  سبالنو  های ارتفاعات سهندما حتی در دامنه

ر را در سرمای زیر وتکا گردانما تمام تمرینات  .مدآمیدتر ون در آن مناطق برف ز وچ ،یمبود
درجه زیر  دها به وسرمای ه غربشمال  در منطقهتیم دانسمین وچ .دادیم انجامه صفر درج

یم تدانسمیزیرا . یمکردمیدمان را آغاز وعملیات خ ما باید در چنین شرایطیو  سدر میصفر 
ید در این فرصت باما و  نندکنمین ون بیر سربازان عراقی در آن سرما سرشان را از سنگرهایشا

ب قبل ش. کشیدندمی نوسربازان ما نفرات دشمن را از سنگرها بیر و  سیدیمر میبه حسابشان 
 .اندیموصی را هم خودعای مخصو  دیمسل کر وت)ع( به حضرت فاطمه زهرا ۱کربالی از عملیات



 تکاور فرمانده  ♦♦♦   341

 

های چرخ گردید و عو شر  99/99/99۳۱، تاریخ ۳۴:۴۴ ساعتدر ، ۱کربالیعملیات 
زش وآم روسربازان تکاو  ه گردش در آمدب پیاده ارومیه ۳۴لشکرران وتکا گردانماشین جنگی 

 هادرهو  هاگاهپرتهای خمو  در پیچ ،ندکردمیزمزمه  خودبا خدای  کهدر حالی رزیده وو  دیده
 .دندومی نوشرایط پیشر  ترینی دشمن در سختبودبرای ناو  ادامه خودبه راه 

 که در حالی، یدنداندیشمیش نشدنی وفرامو  هیجان خاصی به نبردی بزرگو  روبا ش آنها
 و بخش پیچاپیچت مسرتون سکودر در همچنان ، اختونمی هایشاننهوشدت به گه سرما ب

 .فتندر میز پیش ودشمن متجاو  مقصد ِی وسبه های یخینلوت درو  خطرناک مسیر
 واقع .مبود عمرانحاجدر  ع شدو که شر  ۱کربالی عملیات

ً
. د گفت معجزه رخ دادوشمی ا

یخی های نلواز تو  ندبودنل یخی زده ون نفرات ما توچو  بودزیر صفر  درجه دها وسرمای ه
ند که ودباکثر نفرات حالت یخ زدگی پیدا کرده ، ندبوددشان را به سنگرهای دشمن رسانده وخ

بیعی ه حال طتا ب یمکردمیشن وبرایشان آتش ر و  ارتفاع پایینیم بردمیبر سریع را با نفر آنهاما 
 تلفاتی ن هیچوبد ،گرفتیم اسیر را نیروهای عراقیاز  نفر ۳۱۳ عملیاتاین در . بازگردند خود
در آن  نوچ. لهوگلشلیک نه بر اثر  ،ندبودافتاده  هوهم از ک آنهانفر زخمی سرپایی که  دو بجز

سپس با  و بر را برای تخلیه اسرا در نظر گرفتیمدو دستگاه نفر بودشرایط تخلیه آن اسرا سخت 
که گفتم  ورطهمان الحمداللهاضع جدید شدیم که ول تثبیت مومشغو  اسرا تخلیه ،تالش بیشتر

 4.تلفاتی هم نداشتیم

                                                                 
ادند که بدون تلفات و یا حداقل سابقه است و فرماندهان ارتش نشان ددر تاریخ جنگ ایران و عراق بی ۱. عملیات کربالی4

 راستی هرکسهای نبرد کسب نمود که باعث حیرت همگان گردد. بهترین پیروزی را در میدانتوان بزرگتلفات، می
 تواند فرماندهی زبده و ماهر باشد.نمی

ه دارد. در این وشمندانتاریخ ثابت کرده که پیروزی و فتوحات تنها به داشتن ارتش بزرگ نیست؛ بلکه نیاز به استراتژی ه
غرب و امیر غضنفر عنواِن فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالعملیات، فقط نیروهای ارتش عمل کردند و امیر ظهوری به

ها با اجرای این کردند. آنرل میرزم تکاور، عملیات را هدایت و کنتپیاده، دویار و هم ۳۴لشکرعنواِن فرمانده به آذرفر
عملیات ثابت کردند جنگیدن و هدایت نیروها یک هنر است، هنر جنگی که فقط از عهده فرماندهان با تجربه و زبده و 

 آید.متخصص بر می
 یطی نبایدای بداند که در چه زمانی و در چه مکانی باید حمله کند و در چه زمانی و در چه زمینی و در چه شرااگر فرمانده

حمله کند، همواره پیروز میدان نبرد خواهد بود؛ زیرا اگر آگاهی به این اصول نداشته باشد، یک اشتباهی، در مکانی 
العمل ای را بیدار کرده که عکساشتباه، در زمانی اشتباه، با دشمنی اشتباه انجام خواهد داد که در آن صورت غول خفته

هایش نخواهد بود. چنانچه ما چنین اشتباهاتی را در دوران جنگ از سوی فرماندهان آن چیزی جز فاجعه و نابودی نیرو
عنوان هیچتوان گذشت و توجیه نمود؛ ولی اشتباهات بعدی را بهکم تجربه، تجربه کرده بودیم. هرچند اولین اشتباه را می

 توان توجیه کرد. نویسندهنمی
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 سرهنگ ظهوری و جمعی از همرزمان

 ۳۱، سالارتفاعات قمطره باال، منطقه عملیاتی تمرچین

( ره) حتی از دفتر حضرت امام خمینی. بودات از لحاظ سیاسی بسیار زیاد عملی تأثیر این

تقدیر برای این عملیات بر مبنی، فرآذر  فرجناب سرهنگ غضن جملهاز  ان منطقهبا فرمانده

ین ا، ندبوددنیا  کشور چهلی که شاید از جالب است بسیاری از خبرنگاران خارج. شد انجام

ده ش انجام دوم در جنگ هاآلمان علیهکه با اسکی  ند با عملیاتیبودعملیات را مشابهت داده 

 درجه سردتر از ما در پنج. بودما  ازدرجه باالتر  پنج آنهاسرمای رت درجه حرادمای ولی  ،بود

 واقع دادیم که انجاماین عملیات را  آنها
ً
 سنجابی ۳سرتیپ مومرحدر آن زمان . بود نظیربی ا

 .بودرده ونزد ما آ ندبودکرده تمجید و  تعریف ۱کربالیکه از عملیات  خارجی راهای مجله

 یخیهای نلواستفاده از تو  احداث نحوه

 ،مبودتجربه کرده و  زش دیدهوکه من در کجا آن را آماینو  یخیهای نلورد احداث تودر م 

از جات من ن. دیدمره اسکی میوقبل از انقالب د که من در دانشکده تربیت بدنی بود اینگونه

زش دیده وآم، با اسکی شخصی فرق دارد ره اسکی نظامی که کامالً وداخل بهمن را در آن د

هستان وک ره را با جنگ دروآن دی هاآموزش، مبودره دیده وداخل بهمن را د از فرار نحوه. مبود

 ،یمبودزش داخل بهمن را داده وآم پیاده ارومیه ۳۴لشکرر وتکاما به نفرات . مبودترکیب کرده 

ر بهمن د اینکهدر حین ، اگر بهمن شما را فرا گرفت یم کهبودزش داده وآمو  یمبود گفته آنهابه 

 .ن بهمن باز کنیدودتان را در وای خجنه وچگ، ریدوخمی غلت
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حرکات مختلفی ، آن حرکات. سفت نشده استو  محکمو  نگرفته دش راوز خون برف هنوچ

سی اگر ک. زش ببینندوآم خوبیبهباید نفرات مکرر دارد که ی هاآموزشو  نیاز به تمرینو  دارد

یک اتاق نزد یکو  ایستدمیدر هنگام بهمن در یک جایی  ،یاد بگیردو  را ببیند هاآموزشاین 

رد ن فد که اگر آوشمییخی درست  صورِت بهباز  یک فضای، ر آن فردودراوالی سه متر دو د به

اتی جیره عملی، اهد داشتواز نظر تشنگی مشکلی نخ، را آب کند هااند در آن شرایط آن یخوبت

مشکل برایش ایجاد  از نظر غذایی هم تروص در آنداشته باشد دش وخرا هم باید همراه 

 .استفاده کندایجاد شده ن اتاقک وای در ود از هتوانمیمتمادی های حتی هفته. دوشمین

دقت  و یخو  شش را بگذارد بغل برفوباید سعی کند که گنصر رزمنده یک عدر آن شرایط 

آن مسیر  ،شنیده شدو  آمد وضوح صدا از هر طرف به، یدآببیند صدا از کدام طرف میکند 

برف  نواز در دش را واند خونل زدن که بتوع کند به تو جی است که باید شر وراه خر  تریننزدیک

هستان ادغام کردیم که مجال آن نیست وی رزم در کهاآموزشا را ب هاآموزشما این . نجات دهد

 .بسیار تخصصی استو  اشاره کرد هاآموزشکه به همه آن 

 انبار متر تا دهد وحدو  بودشیده شده وپ ر آنجامتر برف د ُنهتا  هشت ما مناطقی داشتیم که

  آنها. اربارشان نفرات فاصله داشتندوخ
ً
 .ندون بر ور بی بانیدیدهد از سنگر ستنتوانمین مطلقا

فره ن حودر و  ریدورا در بیا هابرف» :گفتم آنهابه ، زش دادموآم آنهانل برفی را به واحداث ت نحوه

 «.دوشمیایجاد ز یخ ا مینل محکوت رتوص در این، یخ بزند آب بپاشید تا ایجاد شده

 واقع
ً
 نل یخی کهوها از تهکه بچ بودم انباشته شده ه یومتر برف ر  ده دوحددردر مناطقی  ا

 ایلوس ،از انباردشان وبرای خو  فتندر میرچه ومانند م، ندبودکرده  و احداث ندبودزش دیده وآم

خت آن شرایط س درمشکلی برایشان و  ندکردمیاستفاده و  ندبردمیغیره را و  تنفو  ارباروخو 

های نلواز داخل همین ت نیز تدارکاتو  هاسایر پشتیبانیو  دیگر مهماتو  لهوگل. دشمیایجاد ن

 .رفتگمی رتوص ییخ

را  هاآموزشاین  نفرات شرایط است که اگر ترینسخت درب وخزش واین نقش آم

 ، یدنددمین
ً
ه افرادش د بتوانمینقش فرمانده است که  البته. دندشمیاجه وبا مشکل م طبیعتا

بی ومطل وش را به نحیتمأمورو  ردهط حفظ کشرای ترینسخت زد تا جان آنان را درومسائلی را بیام

 .دهد انجام

  ،الزم باشدی هاآموزشدش فاقد واگر فرماندهی خ بنابراین،
ً
در  هایشوتکلیف نیر  مسلما

 کالسیکهای برای همین است که در ارتش، بوداهد وچنین شرایط سختی از قبل مشخص خ
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که به سربازانمان در آن یی هاآموزشبه  توجهبا ما . ی فرماندهان استوزیادی ابتدا ر  تأکید

ی هاتهای یخی در زمستان در عملیانلواز این ت، دادیم العبورصعبو  هستانیومنطقه ک

م هو  ماندهم مخفی و  شیدهومان هم پهایوزیادی کردیم که حرکات نیر های استفاده مختلف

 .دیمومان محافظت نماز جان نفراتاینکه 

 ونیر  ۱کربالیعملیات  در
ً
ز ا پاسداران سپاهو  شرکت نداشتند های بسیج یا سپاه مطلقا

سپاه  ان بامما قرارگاهو  مبود غربشمال  ن فرمانده قرارگاهومن چ ،عملیات خبر نداشت

 انجامی را عملیات خواهیممیما » :گفتم( ردار لطفیانس) رادر لطفیانب به، بودمشترک پاسداران 

و  ایسیلهو اگر» :گفتم «ی؟هخوامیکمکی » :گفت .«دمان باشدواین عملیات بین خ، دهیم

ف تکلی» :گفتم وبه ا «.عمرانحاجرستی به منطقه یم که بفوگمی ،مه باشیا چیزی الزم داشت

کس یچه «.نگوییدچیزی و  صحبتی نکنیرد عملیات وم است که به هیچ احدالناسی در شرعی

حسین  امیر ی زمینیونیر  یبه فرمانده. دهیم انجامعملیات  خواهیممیهم نفهمید که ما 

ید وبر » :گفت «ما امشب یک عملیات داریم» :گفتمو  هم شب اطالع دادم سعدیحسنی

 «.فق باشیدوم شاءاللهان

با  رآذرف امیرو  یعنی من. ر نیستبکس با خند چرا از این عملیات هیچبودهمه تعجب کرده 

  یم کهبودهم هماهنگ کرده 
ً
رت اصل وص تا بدین ،دوکسی از زمان حمله با خبر نش مطلقا

 ،عمل شد وارد مان شبران هم هوتکا واحد .رعایت کرده باشیم حفاظت را کامالً و  غافلگیری

یعنی تمام  .ندبودرا زده  برفیهای نلوتو  ندبودرفته شان شناساییهای تیم ی قبلهاشبالبته 

ساعت قبل یک سنگر در  ۴۱ فرامیر آذر  خود. ندبودآماده کرده  غیره را قبالً و  یخیهای نلوت

 هل کنندعمیگان فرمانده  سنگر دردرست کرد که من رفتم  منطقه عملیات زدیک بهنارتفاعات 

 ردانگدر قرارگاه فرماندهی تاکتیکی  گردانفرمانده  در مقرهم فرمانده تیپ . تیپ نشستم

 دباریبرف هم می، بودرا مه گرفته جا ن همه وید چدمیالبته آن شب چشم چشم را ن. نشست

د که شمیرش نوکسی با. بوددرجه زیر صفر  دها هم ومای هرس، بودیخ زده  منطقه کامالً و 

 انجامی را اند عملیاتوبت اینکهچه رسد به  ،دوبر  هراحتی شرایطی و  اییواند در چنین هوبتکسی 

های ونیر هم ز بعد ور  پانزدهعملیات  در پیاده ۳۴لشکرران وزی تکاوپیر  شبختانه باوخ. دهد

عنی ی. بودشانده وپ مهو  یخو  برف کامالً  منطقه را نوچ ،دنهیچ کاری بکن ندانستوعراق نت

. اشتد بانیدیده به دلیل مه شدید نه ،نداشت ن دیدوچ ،اپیما بفرستدوانست هونه تدشمن 
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تعداد زیادی از و  منهدمیک تیپ دشمن هم و  ندبودب تثبیت شده ونفرات ما هم خیلی خ

 4.نداسیر شدنفرات آن تیپ 

 7کربالیعملیات های تکنیک

علتش هم این است که ، ندبودا یک عملیات تکنیکی نامیده ر  ۱کربالیبسیاری عملیات  

منطقه تجمع ، استضع تک مشخص وزیرا م ؛دش را داردول خواصو  ارهومنظم قی هاتعملیا

تکنیکی که ما برای . هدف هم مشخص استو  ص استم مشخوهجخط ، ها مشخص استونیر 

رکت به مسیر ح ایگونهبه که ما تصمیم گرفتیم  بوداین  ،کردیم بینیپیش ۱کربالیعملیات 

 و پنهانهای ما وحرکات نیر و  غافلگیر شده اضع دشمن را انتخاب کنیم تا دشمن کامالً وم

 .م با غافلگیری داشته باشیمأوکاملی ت تفایاخو  استتارو  شیده ماندهوپ

ا دمان ر وخو  یخی بزنیمهای نلوتدشمن ط مقدم وخطهای تا زیر سنگر تصمیم گرفتیم 

یبه شرایط  توجهبا  ضمن اینکه. آماده کنیم آنهای بودناو  برای عملیات  غربال شم منطقه جو 

درجه زیر صفر آماده  بیستتا  دهسرمای زیر عملیات در دمان را برای وما خ ،در فصل زمستان

یشرایط  در چنینتمامی نفرات یگان تک کننده را و  کردیم من  .دادیمزش وسرمایی آمو  جو 

 یقین داشتم و  تمدانسمی
ً
 .شد پیروز خواهیم که ما در چنین شرایطی حتما

ه قعی کویعنی باید از م، بودالزم ای ویژه هایزی تکنیکوپیر و  اتاین عملیاجرای برای 

 یمکردمیاحداث  پنهانی صورِت بهو  را در خفا هانلوما این ت، دشمیع و فصل یخبندان شر 

در . ع چیستو ضودند که مشمین توجههم مخودی های واحد کس حتیکه هیچیونحبه

 عملیاتیده قرارگاه من فرمان ،ادیمدمی انجامرا  هازمانی که ما داشتیم این کار  همان

 . مبود غربشمال 
ً
 واقع ایشان همو  گفتم آذرفر جناب سرهنگبه  ارد راوهمه این م عینا

ً
ر افس ا

 .شجاعی استو  با دانش

مستقر  ۳۱91چسبیده به ارتفاعات  و وارتفاعات کد رد دردش را بُ وقرارگاه فرماندهی خ وا

 و را زیر نظراجرای عملیات  اردواز نزدیک همه مو  ه عملیات باشددش نزدیک صحنوخ د تاونم

                                                                 
سیدیم ر جنگیدیم و قهرمانانه هم به شهادت میشدیم. ما برای پیروزی مینمیمردیم، ولی پیروز . ما نباید قهرمانانه می4

ها و پیروز ها و دردها گذار هستند، اما تحمل آن، رنجهادانستیم سختیشد. ما میدر این صورت ارزش ما دوچندان می
ساز با نند از آن مردان حماسهتواهای بعدی میهای نبرد در تاریخ همیشه ماندگار خواهد ماند و نسلشدن در میدان

 ۳۴شکرلبه نسل آینده همین بود. پیکاری که جنگاوران  هاتدبیر، با دانش و متعهد سر مشق بگیرند. پیام ما در جبهه
ر د دانگیزی انجام دادنهای برف در شرایطی و حشتهای سخت، بادهای سرد و طوفانپیاده در آن زمستان و یخ بندان

نظیری که افسران، درجه داران و سربازان های بیهای آینده از دالوریسینه تاریخ برای همیشه ثبت خواهد ماند. نسل
 در آن نبرد انجام دادند با غرور، مباهات سخن خواهند گفت. نویسنده 
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و  مه شدید دید کافی نداشتیم واسطۀبهزها وبیشتر ر  متأسفانه. داشته باشد تحت کنترل

ر ایشان در محل باعث دلگرمی وحضولی  ،بود بسیار سردیفصل هم زمستان آن سال 

 . بودشده  هایشونیر 

 فقط اند.داده انجامندرت ه بو  خیلی کم هادر جنگ جهانهای ارتشاین تکنیک را شاید 

اسکی  سیلۀوبههم  آنو اند دهوشی استفاده نمواز چنین ر  دومدر جنگ جهانی  هافنالندی

را  عملیاتیو  یت این است که یک چنین حرکتواقع .دادند انجام هاروس علیهشان را عملیات

ن وچ ،ندده انجامند توانمیهم ن ندکه اسکی بلد هست هستان سرد حتی کسانیودر ک

ن ایو  شد انجامالهی  قوهو  لواین عملیات به ح. ندبودالی ومتو  شکسته صورِت به هاصخره

خود که  ودباین  اینهاباالتر از همه . بسیار زیبا اجرا گردید تخصصی العادهفوقو  ویژه تکنیک

بی را در وخری وتکارهای ودو  بودها ر وتکا لشکر جزوفرمانده  فرآذر غضنفر  جناب سرهنگ

ر ودش تکاون خوچ. مکردمیر صدایش ورا تکا ومن همیشه او  بودگذرانده و  طی کردهگذشته 

زمانی  هکطوری  به ،کردمیرا رعایت  اصل غافلگیریو  استتارو  ششوپ، اختفاب وخیلی خ بود

ربازان که سند بودنفهمیده بعثی دشمن  یقوا، کل نفرات ما رسیدند به سنگرهای دشمنکه 

، دنوشمی توجهمکه  وقتی آنها. دانکردههایشان را داخل سنگرهای دشمن له تفنگوما سر ل

و  دکشنمی وی سرشان پتور و  بندندمی دخیل، ندارندای هیچ چارهو  اندشدهغافلگیر  کامالً 

 .ندوشمیما ران وتسلیم تکاو  یندآمین وای بیر دشان یکی یکی از سنگرهوخ

این  .گرفتیمرا  آنها تجهیزاتو  وسایل دیگرو  غنائمو  مهمات ،اسلحه ، کلیدر این عملیات

و  یمبودری که دیده وتکاو  رنجرهای هر ود واسطۀبه فرامیر آذر و  که من بودخاصی یک تکنیک 

در ه دهیم ک انجامن تلفات وتیم بدانسوت ،ص عملیات چریکی داشتیموتجربه زیادی در خص

 .بود سابقهبیجنگ  دوران

 7کربالیباز کردن معبر در عملیات و  شناسایی نحوه

ری ابسی، ضیحی بدهیموت کشور جنوبتی در ص یک عملیاودر خص خواهیممی وقتی ما

و  مین هایمیدانمندگان از ر رزوعب سختیو  استحکامات دشمنو  انعوم در مورداقع وم از

 .گوییممی انع در هنگام حمله سخنودیگر م

 ازر وعب کهدر حالی . امنپرداخته ۱کربالیدر عملیات  انعور از موص سختی عبودر خص

 رتسختدرجه زیر صفر به مراتب  دهدر شرایط سرمای و  العبورصعب هایکوهستان انع دروم

، مین میدانمانند ، بودتدارک دیده آنچه که دشمن در حال تدافعی . باشدمیانع وم از دیگر
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. دندشمیدیده نو  ندبودن شده ودر زیر برف مدف، بارش برف واسطۀبه ....و خاردارهای سیم

 .بودچیزی هم مشخص ن، ن مرتب بارش برف هم ادامه داشتوچ

ه ک خواهدمییی ونیر ، گر استحکاماتدیو  دشمن مین هایمیدانو  انعوشناسایی م برای

 و  دوزیرا ابتدا باید بر . متخصص باشدو  انمندوتو  بسیار زبده
ً
و  ی کندشناسای منطقه را دقیقا

 نئمطم، حمله کندو  ا پای کار ببردیی ر وسپس باید نیر ، دودیده هم نش
ً
ی کار سختو  حرکات ا

یادین مین برای عملیات ما یک مانع م، دارخار انع سیموم میتما. اهد شدوبرابر خ چند آنها

و  رفتگمی یک مانع بزرگ دیگری نیز قرار الشعاعتحتاما همه عملیات ما  ؛ندبودبسیار بزرگ 

ه سرمای بسیار زیاد که عملیات در آن شرایط را وعاله ب، بودان یخ در زمستو  آن هم ارتفاع برف

ار کو  ندبودشناسایی کرده  کامالً ی شناسایی ما منطقه را هاگروه. کردمی ترسختبسیار 

های وی نیر هاپایگاهند تا به بودنل یخی زده وانع دشمن توکه از زیر م بوداین  آنها العادهخارق

 .غیرهو  خاردارسیمو  مین هایمیدان یعنی از زیر رندوجا سر در بیااز آنو  عراقی برسند

اث که احدند بودکرده احداث  رسافطاقتسرمای و  در آن شرایط بسیار سختهایی نلوت آنها

 واقع شب هم در آن ،هایینلوچنین ت
ً
شبختانه آن معبری را که باز کرده وخ. است روآحیرت ا

 و که عمل نکرد بود ن شدهویخ مدفو  هم زیر برف داشت که آنوجود  فقط یک مین در آن ،یمبود

 .مرا از آن معبر به عقب تخلیه کنی ای دشمنر اسانستیم ورا کنار گذاشتند که ت دار آنخار سیم با

 واقع یم کهبودکرده  پاکسازیدر ولو  بیل مکانیکیو  ما آن معابر را با نفربر
ً
و  بودتی کار سخ ا

لکرد عمیم که وبگم توانمیفقط . ردوی کاغذ آویا بر ر و  را تعریف هاتالشو  آن زحمات توانمین

دشان وخمقدم  در خطوطهای عراق وکه نیر هایی خاردار سیم .بود العادهخارق های ماونیر 

د که نبودهای ما ونیر  طرِف بهو  سیعوو  بسیار گسترده، ندبود به هم متصل کردهو  کشیده

از  انستیم تعدادیوکه ما نت بودیخ و  برف قدریبهولی  .یمکردمیرا جمع  آنهاست همه بایمی

را  ارهای مختلف اطرافشوع با نقوهمان مولی  ،کنیم آوریجمعخاردار را های آن رشته سیم

 و پاکسازیانع ودیگر مو  مین میدان، آب شدند هایخو  برف بعد از اینکه مشخص کردیم تا

. دادند انجام پیاده ارومیه ۳۴لشکردسی آن کار را نیز نفرات مهن از عملیات بعد. ندوبرداشته ش

 و معم هاشناسایی
ً
 و معمو  دشمی انجامدشمن در جنگ  زرهیو  روتکا، ز یگان پیادها ال

ً
 افراد ال

که  ادنددمی انجامخطرناک را و  ی سختهایتمأمورنه واینگ ،هایگانبرجسته و  رزیدهو

 .تعدادی از آن عزیزان به شهادت رسیدند متأسفانه
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 و ستاد ها چه دروبخش اعظم نیر ، منطقهشرایط خاص  سطۀوابه پیاده ارومیه ۳۴لشکر در

 زش دیدهوآم ایگونهبه و  ندبودخاصی را طی کرده ی هاآموزش، ریوی مانهایگان در چه

شجاع آن و  از افسران خاص. دهند انجامی بسیار سخت را هایتمأمورند بودند که قادر بود

هان آن افسر وان گر سرباز و  اندار درجهیاد کنم که  نژادآدمخسرو  دومانوم از ستتوانمیزمان 

هان وبه آن گر و  دم انتخاب کردهورا خ آنهاالبته من . ندبودرزیده وو  مؤمن، روهم بسیار جس

 م تشکیل دادم که الحقبودهان را زمانی که فرمانده تیپ ومن آن گر . مبوداختصاص داده 

هم  نژادآدمخسرو ان وست خود .ب عمل کردندوخیلی خ هایتأمورم میصاف در تمااالنو 

 .کردمیبا صالبت خاصی شرکت  ،دشمن از هاهمیشه در شناسایی

کر لشهای زیوپیر  که در بودهم بسیار افسر شجاعی  وکه ا بود زکوان جوافسر دیگر ما ست 

 واقع که درکی هم داشتم به نام سرگرد ُم گردانفرمانده . دبو تأثیرگذار
ً
انمند وتو  یویکی از افسران ق ا

 .بودعملیاتی  افسری کامالً و  پیاده ارومیه ۳۴لشکری هاگردانفرمانده  یکی از بهترینو  بود

  
ً
را زی ،ندکنمیشجاع تربیت و  متعهد، انی متخصصسرباز  ،چنین فرماندهانی مسلما

 .ندوشمی آنهاصیات وهستند که زیردستان شیفته خص آلصیاتی ایدهودشان دارای خصوخ

. میاددمی انجام آنهای وکامل را ر های ابتدا بررسی، سمت فرماندهی ر انتصاب افسران درد

ا خیلی پذیری برای مظر خطراز ن. تعهدو  پذیریخطر، دانش نظامیو  علم، از نظر شجاعت

یر دیگری دلو  افسران شجاع ،غیر از این افسران البته به. نترسد خطرکه یک فرمانده از  بودمهم 

در  اآنههای ریوگاه دال ند که هیچبودقهرمانان  ،یی را که نام بردم قهرمانآنهااما  ؛نیز داشتیم

 .دور میجبهه از خاطرم ن

 جناب سرهنگ فرمانده لشکر. ندبودرا طی کرده ای ویژه هایر ودفرماندهان  این میتما

. ودبمتخصص ارتش و  رزیدهو بسیار روتکا ناز افسراو  بودری را دیده وی تکارهود آذرفرغضنفر 

ی رهایود واسطۀبهانی هم و از نظر ر  ،رزیده باشندو از نظر جسمیو  زش ببینندوها آمواگر نیر 

 یرندگمی بی قرارودر سطح خ ،شان شکل گرفتهوجود اعتماد به نفسی که درو اند گذرانده که

 .دهند انجامقادرند هر عملیاتی را و 

 زش داشته باشد ویی که ضعف آمونیر 
ً
رماندهان ف. دوشمیتلفات بیشتری را متحمل  مسلما

طح س اینکهمگر  ،دوشمیاین امر میسر نو  ن نفراتشان محافظت نمایندجا ظف هستند ازوم

یی ونیر فرماندهی که د که وزیادی ش توجهباید به این اصل  روازاین. زش آنان را ارتقا دهندوآم

 هاینکضمن  .د شداهونبرد تلفات کمتری را متحمل خ در صحنه ،ددار  در اختیارزش دیده وآم
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 رر افزایشهای مکزیوپیر  واسطۀبههایش وری نیر وجنگ آ هیحور و  زی نصیب آنان شدهوپیر 

  ،هاتما در عملیای هاتفقیومو  هازیوالزم به ذکر است که کلید پیر . ابدیمی
ً
همان  عمدتا

 .دور مییادم نحیه آن افسر از ور و  استقامت، شجاعت وقتهیچکه  بود زکوان جوست

 7کربالینتیجه عملیات 

 .دیوهای خوسط نیر ومتری ت ۳۱91ارتفاع تصرف و  آزادسازی - 

 .های دشمنونفر از نیر  ۳۱۳اسارت و  نفرسیصد د وحددردن ش میزخو  کشته - 

 .ودر وخو  برنفر ،تانک دستگاه هاانهدام ده - 

 نفرادیا ی جنگ افزارتوجهتعداد قابل و  برنفرو  دستگاه تانک هشتن تمت گرفبه غنی - 

 .اجتماعیو 

 جهتورد واین عملیات چندان م، شمالیهای به دلیل فرعی به شمار آمدن جبهه متأسفانه

 ضمن مکالمه تلفنی مستقیم با فرمانده عملیات( ره) حضرت امام خمینی. نشد واقع هارسانه

ا با شم» :فرمایدمی ندگانمی خطاب به رزمر پیاوز بعد با صدور  ،جناب سرهنگ غضنفر آذرفر

 «.د کردیدواین عملتان قلب مرا خشن

 7کربالیعملیات  از فرماندهان( ره) ینیتقدیر حضرت امام خم

هشت تن  هفت،و  ما ،عملیاتساعت بعد از آن  ۴۱ ،اقعیت این است که از دفتر حضرت امامو 

 .احضار شدیم ،ندبودداده  انجام رانمه در منطقهلیاتی را هم یک عم آنهاکه  از فرماندهان سپاه

به من  (هر )حضرت امام خمینی، خدمت امام رسیدیم وقتی .فتیم خدمت حضرت امامهمگی ر 

همیشه به  من، دندوفرمو  زدند به شانه من، نشستم کنار امام وقتی «.شینید این بغلنب» :دندوفرم

نم چرا که بین کنمیش واین خاطره را فرام وقتهیچ. در آمد ماناشککه ما  مکنمیجان شما دعا 

. تیمرد تفقد ایشان قرار گرفوکه رفتم م وقتی .م کنارشانوبر  :دندوبه من فرم (ره)امام خمینی ،آن همه

  «.کردند خیلی باالست هاکه ارتشی کاری» :دندولحظات فرم در هماند امام بع

نان سخ. ایمکار کردهه چو  هبودنه وملیات را تشریح کردیم که چگعت حضرت امام در بی ما

 قدرنآکه  بودرفتم محال گمی اگر ده تا درجه. افتخار زندگی من است ترینبزرگ ،حضرت امام

 م که دستکنمیهم من دست حضرت امام را در پشتم حس  زوزیرا هن ؛آمیز باشدرایم افتخار ب

 بهترین مدالو  این بهترین درجه. مکنمیمیشه شما را دعا من ه» :دندوفرمو  زدند به پشتم

ران براد. ش من زدندوایشان فقط به دولی  ،یمبودکه ما نفر  در آن جمع ُنه درصورتی« .بودمن 
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چ ما هی» :ند؟ گفتمدر به پشت شما ز واین ط مکه اما ایکردهچه کار  وت ،سپاه از من پرسیدند

 .مخلص هستیمو  الیان زیاد در حال حاضر هم خالصبا گذشت س.« مخلص هستیمو  خالص

 همکاری با کردهای عراق نحوه

یک  .رفتندگمی رد استفاده قراروم کشور وگفت که کردهای بین د توانمی 99۳۱سال  در 

ذی ما در خاک عراق وفهای نونیر  عنواِن به( آقای طالبانی) عراق بخشی از حزب کردستان

 .ندکردمیآن بخش از خاکشان فعالیت  آزادسازیمت بعث عراق برای وحک علیهند که بود

م یکردمیی ما سع. یدندجنگمیما  علیه ایران هم در کردستان ملهوحزب کو  دمکراتحزب 

با  و ذ داشته باشیمومله نفوکو  دمکراتحزاب منحله مثل ا مینظارده  ترینکوچککه حتی در 

 .با خبر باشیمو  مطلع آنهای هاتفعالیو  از حرکاتنشان ودمان در در وصر خاعنذ ونف

حالت  هاهکوتشکیل گردید که برای گر  گاه رمضانقرار  ،هاتبرای هدایت این عملیا

 و فتندر میک عراق به عمق خا ،علنی صورِت بهنفرات قرارگاه رمضان . استراتژیکی داشت

 .ادنددمی انجامبی را وی بسیار خهایتمأمور

 ودبآباد که یک بار آمد از معبری که در بادین بودالقدر و ذآن برادر  وقت یک زمان فرمانده

 .خاک عراق شدند وارد ناصر طالبانیمتر با عوکیل پنجاه تا شصتد وحددر

یی اهتعملیا در عراقهم  آنهاو  یمکردمیپشتیبانی  آنهاا هم از مو  ندبودبا ما  کردهای بارزانی

 یوقت .ادنددمی انجام هاه طالبانیوکه گر  بودی یهااز عملیاتغیر بته این ال. ادنددمی انجامرا 

با . اشتد عهدهبررا  هایتمأمور اینگونهلیت اجرای وگاه مسئآن قرار ، شکل گرفت گاه رمضانقرار 

 خوبیبه هاملهوکو  هادمکراتحرکات و  از فعالیتما  ،ذ در خاک عراقوبا نفو  گاهن قرار تشکیل آ

 .ندبودرده واز ما ضربات زیادی خ هاگروهاما آن  ،بودد وچند مرز مسدهر، آگاهی داشتیم

 توجهبا  .دنبودبقیه به عراق رفته و  ندبودنگه داشته  ایرانرا در ( هانشانوگر ) هیزشان ود آنها

 واین د .برگردند ایرانبه  ستندتوانمین آنها، های ماوچنین کنترل نیر  همو  مرز نبودد وبه مسد

 عدادیتو  انومریو  بانهو  که در سقز بود ملهومتعلق به ک آنهایکی از  ،ندبود ایرانهیز هم که در 

که مرکزیتش  بوداره و یکی هم هیز آو  ادنددمی انجام دی راومحد ایذائیعملیات  کانو م در به

 .بود سردشت در غرب واقع بیوراندر دشت 

 گردنه قلیو  اران تا سردشتژاندو  ارتفاعات سرچاخانو  در مهابادقات وگاهی ا آنها

ی هانبا کمیو  ندکردمی را اجرا ایذائیعملیات و  ده یک حرکاتومحد در همانو  سماعیلا

یم کردمیاما ما سعی . های ما را داشتندوار نیر آز و  در اذیتسعی ، ذاشتندگمی که جزئی
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ذا مسیر ل. میوبا خبر ش آنهااز عملیات و  داشتیم آنهان ودمان که در در وذی خوعنصر نف سیلۀوبه

شان تیمأمورمانع اجرای و  دیمشمیگیر قع در ومبه آنهابا و  را شناسایی آنها منطقه عملو  حرکت

ان مهایواحد از قرارگاه بهِبالِدرنگ ، تروسیع اطالعات را در سطح اینگونهالبته . دیمشمی

حتی و  دنونه عمل کنند تا غافلگیر نشوفتیم چگگمی و رندوادیم تا کمین نخدمیباش آماده

 . انند عملیات ضد کمین اجرا کنندوبت

به  توجههای ما با واحد یک شب. دادیم انجامفق هم وندین عملیات مدر این راستا ما چ

 ی یک عملیات ضد کمین اجرا کردندواراوستایی به نام هودر ر  ،دادیم آنهااطالعاتی که ما به 

ر دو  قصد عملیات داشتند هاهکوگر و  ضد انقالبنفر از عناصر  چهارده کهرا ای یک خانهو 

قبل از ، دهند انجاما ی مهاپایگاهیکی از  علیهدشان را ودند تا عملیات خشمیآماده  آنجا

را  آنهاچهارده نفر  هر ،نفرات ما، م قرار دهندورد هجوستند پایگاه را مخوامیکه  آنهاحمله 

 .به هالکت رساندند

 همکاری با قرارگاه رمضان نحوه

و  هاهی از بارزانیوبا گر  تکاور ۳9لشکراز ما  ویژه هایتیم، قبل از تشکیل قرارگاه رمضان 

 توقهیچ ،بعد از تشکیل قرارگاه رمضان. ندارتباط داشت م ادریس بارزانیوص مرحوخصبه

ر چرا که مرز د ،با هم داشتیم بیوبسیار خ ما همکاری .ما قطع نشد باط قرارگاه رمضان باارت

ر وی ارتش عبهایگانبدهند باید از یکی از  انجامستند خوامی هر کاری آنها. بودکنترل ما 

ر کلی وبه طو  برادران سپاهو  آل بین ماایده صورِت بههمیشه  هانتیجه این هماهنگی .ندکردمی

 .داشتوجود  ،بود اه پاسدارانپشاخه از سقرارگاه رمضان که یک 

م ه خیلی راحت با ،بود در آنجا مدتی هم سردار ایزدی که)ع( سیدالشهدا در قرارگاه حمزه 

، یمکردمیا ما با هم هماهنگی ابتد هاتبرای اجرای عملیا. میکردمیرا هماهنگ  هاتعملیا

به  و یمکردمیمستقل ابالغ های تیپو  هاب به لشکر ومکت صورِت بهرا  هانگیسپس ما هماه

نه واینگ و ادیم که فالن مسیر امشب برای برادران سپاه باز باشد تا تردد نماینددمیر ودست آنها

 .یمکردمیند کمکشان اگر کمکی هم نیاز داشتو  ادیمدمی انجامرا  آنهاتسهیالت 

کارهای ما با منطقه و  مشکلی نداشتیم وقتهیچغرب و  غربشمال  ما در منطقهلذا 

یاز به یم که نبود ویژه ما درگیر چندین عملیاتن وچ ،بود تومتفا کامالً  کشور جنوبعملیاتی 

 یدیم که به نفعدمیرت همگی ما صدمه وص در غیر این. مستمر داشتیمو  همکاری بیشتر

یکی از . فتادامیمردم منطقه به مخاطره و  کشورامنیت  ترمهماز همه و  بودکدام از ما نهیچ
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یکی هم و  بوددمان به خاک عراق وذ نفرات خویکی دیگر نف ،بودجنگ منظم ما با عراق  آنها

 ضد انقالب مترقبه غیرو  هدایت نشدهو  هی چریکی هدایت شدهاتکه با عملیا بوداین 

 ما از ابتدای تشکیل قرارگاه حمزه ،همین مسائل به خاطرِ . یمبوداجه وهمیشه م

 یم که خدایبودحدت فرماندهی وو  یهوحدت ر و ند همیشه دنبالوبه لطف خدا)ع( سیدالشهدا

 یاو  ریسپاه یا ژاندارم ،های ارتشوندهیم تا نیر  انجامن هماهنگی وناکرده یک کاری را بد

 .آسیبی ببیند ،بودیا هرکسی که در منطقه و  های بسیجیونیر 

 
 ، ، سرهنگ صیادشیرازیاز راست: سرهنگ ظهوری، سرهنگ هاشمی

 99۳۱غرب، سال، ... ـ منطقه عملیاتی شمالسرگرد فرهی، ستوان جوزک

 غربشمال  در منطقه توپخانهی هایگانمشکالت 

سران افو  داشتند هازیوسزایی در پیر ب تأثیرجنگ تحمیلی  دوران در توپخانهی هایگان

مسائل  و هاتدیودلیل محد بهولی  ؛جنگیدندبا دانشی در این رسته با دشمن میو  بسیار خوب

 ها از نظر لجستیکی ط به تحریمومرب
ً
 وپخانهتمهمات و  قطعات یدکی تأمینو  ییور دوخ خصوصا

 .ندبودای مشکالت زیادی دار 

 لیت داشتم بهومسئ، را پذیرفتم شمال غربلیت فرماندهی قرارگاه ومن مسئ وقتی

رارگاه قولی  ،رسیدگی نمایم بود مؤثربسیار ای منطقه هر شان دروجود که توپخانهی هایگان

شتیبانی برعهده پ هایگان پشتیبانی از وظیفه در اصل. یک قرارگاه تاکتیکی استعملیاتی 

ه داشتیم کای وظیفه از نظر .ارتباط دارند آنهادشان با ومناطق است که خپشتیبانی و  هالشکر
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 آنها ایهتوپیم که آیا کردمیاز نزدیک مشاهده و  فتیمر می توپخانهی هایگانبرای بازدید به 

بضه چند ق صحرایی توپخانه گردانپ یک وقبضه ت هجدهاز  یا نه؟ مثالً  ،هستند کار هب حاضر

جایی تحرک الزم را رت جابهویا در صو  له داردویض لویا تعو  چند قبضه نیاز به قطعهو  آماده

حاضر  آنهابر های مهماتودر ویا خو  کشپوهای تودر واهند داشت یا خیر؟ چند درصد از خوخ

 ؟انددیدهچقدر صدمه ، باشدمیکار  به

 و معم
ً
ن به دشم توپخانههای لهواصابت گلو  اییوی ههابمبارانبر اثر  توپخانهی هایگان ال

 . دندشمیضایعه و  شان دچار آسیباضعوم
ً
ی به فرمانده پشتیبان بعد از بررسی کامل سریعا

ضمن  .مرتفع نمایندرا  هایگانستیم مشکالت آن خوامی آنها ازو  ارد مشاهده را گزارشوم

، هاپوله تویض لوتعو  تأمینبرای . یمکردمیطه هم برای پیگیری اعالم ولشکر مرب خودبه  اینکه

انات ما با امک توپخانهی هایگانامکانات ولی  ،ندکردمیست پشتیبانی مناطق اقدام بایمی

مک به ارتش عراق کهای دنیا کشور زیرا تمام  ؛بودقابل قیاس ن دشمن اصالً  توپخانهی هایگان

هم از  ،عربی هایکشور  .اتریش، انگلیس، فرانسه، آمریکا، سیهور های کشورمانند  ،ندکردمی

 متریمیلی9۴۱ هایتوپاع وان. ندکردمیعراق کمک  کشورهم از نظر تجهیزاتی به و  نظر مالی

را  صومخص شیمیاییهای لهوحتی گل، بودعراق داده  اتریش به کشوررا  متریمیلی9۱۱و 

رزمندگان اسالم استفاده  علیه هالهوگل از آنعراق های توپخانهو  بودآلمان به عراق داده  کشور

 .بودکرده  واگذار پ به عراقواع توفرانسه ان. ندکردمی

 ذارواگ آنهارا نیز به  بود توپخانههای ص کشف آتشبارورادارهای لیزری که مخص از طرفی، 

 شان با همان تجهیزات رادار کشفاضعوله مولین گلوما با شلیک ا توپخانهی هایگانو  بودده ونم

 .فتر گمی شان را زیر آتشاضعومو  کرداجرا می ضد آتشبار آنهای ودشمن خیلی سریع ر و  دشمی

 .ودبعراق گذاشته  در اختیاری جنگی را هاخودرویس بهترین انگل کشوراز نظر تحرک هم 

، یتوهایی مثل ککشوراز نظر ارزی هم  ،ی عراقی مشکلی نداشتندهایگاناز نظر ترابری 

ها فلسطینی خوداقع وحتی در بعضی م. ندکردمیبه عراق کمک  ... قطر و دیوعربستان سع

 صدام از نیز زمان جنگ وعرفات است که ا نه بارز آن یاسرونم. ندکردمیهم به عراق کمک 

 . حمایت کرد

نفت ما تحریم شده . ردکنمیحمایت  ایران کشوری از کشوریچ در آن زمان ه کهدرصورتی

 تهیه رایی هاسالحیم از بازارهای دست هفتم یا دهم بودر وما مجبو  یمبودما تحریم شده  خود، بود

 . رفتگمی رتوقاچاق ص صورِت به هاخرید که هم با چندین برابر قیمت آن ،نمائیمخریداری و 
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 در نهاآپشتیبانی و  ارتش استهای رسته ترینتخصصی ه جزوارتش ک توپخانهی هایگان

رهی ز و  ی پیادههایگانرزمایش  و بنده را داردونبرد برای یک فرمانده حکم مشت ک هایمیدان

 .ندبوداجه وبا چنین مشکالت سختی م، باشدمیمسیر ن اصالً  آنهان آتش وبد

 واقع یعنی ،بودجنگ ما یک جنگ مردمی 
ً
شبختانه وخ. این جنگ رسیدند داد مردم به ا

بسیاری از  ما در مقابِل . کردندمی تأمینمان کشورر وهای ما را مردم غیبسیاری از نیازمندی

ی وجلا یو  دشمن را منهدم، توپخانهی هایگانگیری از انستیم با بهرهودشمن تهای پاتکو  تک

 دافندیط پوقرار گرفتن در خط و های زیادشدت تیراندازی واسطۀبه. ی دشمن را بگیریموپیشر 

 راتی مثلومعذ ،برای ادامه جنگ توپخانهی هایگان ،ی آفندی پیاپیهاتشرکت در عملیاو 

 .داشتند، دمواشاره نم غیره که قبالً و  هاپوله تویض لوتع

ان تشکری فرمانده و سر ام که دیدهایل جنگ و ط مقدم در اودر پدافند از خط دم از نزدیکوخ

دشمن های کننه با تاوچگ مهران در منطقه اصفهان توپخانه ۴۴هواز گر  مترییلیم99۴آتشبار 

بازان سرو  اندار درجه، رشادت افسران .کردمیگیری و جل کشوربه داخل  آنهای واز پیشر و  درگیر

 .امودهبدر جنگ شاهد  هارا بار توپخانهی هایگان

 ی در خاک ما را داشتندوقصد پیشر  جنگ در منطقه مهران در اوایلی زرهی دشمن هایگان

ا اپیمای دشمن نیز منطقه ر وند هوفر  پانزدهتعداد . یا به اسارت ببرندو  منهدم های ما راوتا نیر 

و  رش آن همه تانکوی یوانیم جلوی نداشتیم تا بتآنچنانی وما هم که نیر . ندکردمی بمباران

 طرِف بهم انومن آن زمان راهی نداشتم تا بت، ما حتی تانک هم نداشتیم، ی دشمن را بگیریمونیر 

 .بودد ون راه مسدوچ ،موبر دم وپیاده خهای ونیر 

چه کار » :گفتم متریمیلی99۴ توپخانهان حسین تشکری فرمانده آتشبار و به سر  روازاین   

 ید!کنیمچه کار  :مدوباره پرسید .«مکنمیتانک عمل  صورِت بهمن  : »فتگ «ید بکنید.توانمی

 .کنند ایستادگیو  بر مقابلهنفرو  اهند در برابر آن همه تانکوخنه میوم که چگبودتعجب کرده 

 مداحو  دیوشیر  اکبر قربانخلبان علیو  جلو کشیدپ را وقبضه تان تشکری چهار و سر 

 و  ر یافتندودر منطقه حض کبریهای هم با بالگرد یکشور
ً
 .درگیر شدند با دشمن شدیدا

اه تانک دستگ بیستدیدم که نزدیک به ، دم را به آن دسته پیاده رساندموخ ز کهوفردای آن ر 

ک نقش ی توپخانهیعنی این یگان  اند.رد اصابت قرار دادهوم متریمیلی99۴له ودشمن را با گل

و  هددم شاوکه من خ بوددر جنگ  توپخانههای این یکی از نقش، بودیگان تانک را بازی کرده 

، یهته یهاآتش گوییممی برای آفند .یمکردمیپدافند سد آتش ایجاد  ما در. امبودهناظر آن 
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ع و این ن. حین نبردی هاآتش، یتهاجمی هاآتش. یآفند از عملیات ی پشتیبانیهاآتش

 .ندکنمی ریزیطرح توپخانهی هایگانرا  هاآتش

دشمن را  واحد سومیک و  حیهور  سوم ود ،شده باشد ریزیطرحاگر یک آتش تهیه درست 

 دوش انجامتعاقبی باید ی هاآتش، دکنمی نشینیعقبقعی که دشمن ودر م. دکنمیب ومضر 

 ضربات ،نشینیعقب در حینند تا ودرست اجرا ش هاآتشو  باید دقیق باشد بانیدیدهو 

 .هنددمی انجام توپخانهی هایگاناعمال را  این میتما. دوش وارد دشمنسنگینی به 

یم که این کردمیط مقدم ایجاد وی خطوجل سد آتش درو  ی ممانعتیهاآتشدر پدافند ما 

هایی مانند توپخانهر برد را هم از وی دهاآتش. م اجرا کنندستیخوامی هاتوپخانهسد آتش را از 

ستیم تا عملیات خوامیشا واقع هم از کاتیویا بعضی م متریمیلی9۱۱و  99۴ هایتوپخانه

 یمکردمیع به اجرای آتش و ی خط مقدم شر واز جل. تسهیل گرددخودی زرهی و  های پیادهونیر 

 .ودبدر حال حمله و  دشمنی که آرایش گرفته، یمکردمیب وهای دشمن را مضر ونیر و  تا عقبه آن

اقسام و  اعوان، توپخانهی هاآتش میتما ،سیدر میرد نظر وکه دشمن به منطقه مزمانی 

ا ها باع خمپارهوان. ندکردمیع به اجرای آتش و بردهای مختلف شر و  با کالیبرها هاتوپخانه

 
ً
گرفته تا  متریمیلی۳۴از خمپاره . نددکر میاجرای آتش  کالیبرهای مختلف نیز شدیدا

ر د. یمکردمیآتششان را در آن منطقه متمرکز ، هاتوپخانهو  متریمیلی9۳۴های انداز خمپاره

آرایش  هاآتشاجرای این  ،دشمیط مقدم ما نزدیک وبه خطو  دشمن آرایش گرفته کهحالی 

 .یمکردیم وارد آنهاتلفات سنگینی را به و  زدمیدشمن را بر هم 

ه بسیار ک بودی رزمی هایگانهای ارتش در پشتیبانی آتش از توپخانهبسیار مهم  نقصاین 

های مستقر در ونیر . بود هاط مقدم جبههوهای مستقر در خطوعی امید نیر وبه نو  تأثیرگذار

 حو ر و  ندکردمیشان را در صحنه نبرد مشاهده تأثیر و  نقش این آتش وضوح ط مقدم بهوخط

 مندبهرهبی هم واز دانش خو  که تجربه دارندفرماندهانی . شدشان دمیده میوجود ای درازهت

خود  ی رزمیهایگاننه به نفع وچگ توپخانهکامل دارند که از آتش  آگاهیو  نددانمیند باشمی

 و در حین تک دشمن، قبل از حین تک دشمن داندمی باتجربهیک فرمانده . نمایند استفاده

اند واستفاده نماید تا بتیی هاآتشع و یش از چه نهایگان ،ط مقدموذ دشمن به خطوام نفدر هنگ

برد ن میدانشرایط و  بکاهد آنهااز تلفات و  در شرایط مناسبی قرار داده خود رای رزمی هایگان

 .دش تغییر دهدوخهای ورا به نفع نیر 
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برای  و ع عملیاتی نیاز داریمو چه نو  ع یگانیو را برای چه ن توپخانهی هاآتش اید بدانیمما ب

 توپخانهع و زرهی یک ن هایخود یگانن وچ، حالتی دارند چه هاآتشاین زرهی ی هایگان

. ده کنیماستفا توپخانهی هایگانع دیگری باید از و هستانی یک نوپیاده ک واحد برای. هستند

 .زش دیدوارد را باید آمواین م، ردع دیگری استفاده داو در دشت هم یک ن

  هایشعملیات از یگان فرمانده در این تجربه خیلی مهم است که یک
ً
 اشتوپخانه خصوصا

 د تجربهفاق کهبارها اتفاق افتاده که فرماندهانی . در کجا استفاده کندو  یوبه چه نحو  نهوچگ

و  ندکردمیاستفاده  نیاز نبوددر محلی که  توپخانهاز آتش تهیه  جهتبی ،ندبوددانش کافی و 

 .می نداشتوند که لز کردمیرا در مناطقی استفاده  توپخانهیا آتش 

به ، استفاده نماید 4توپخانهتهیه  از آتشاهد واگر بخیک فرمانده  ،هستانیودر مناطق ک

 در آن مناطق ما بایستی کهدرصورتی ،ندور میبه هدر  هالهوگل، ن منطقهبودهستانی وک دلیل

. دواده شاستف، به این مسائل آگاهی بیشتری دارند توپخانهفسران ی نشان شده که اهاآتشاز 

یا و اند دهدا انجامی نقاط مهم منطقه ثبت تیر ور و  ثبت تیر شده است که قبالً یی هاآتشمانند 

و  دبینمنطقه را می بانهدیدزیرا  ؛بوداهد ود بهتر خوشده استفاده ش بانیدیدهی هاآتشاز 

 .هددمی انتقالهدف  یور  خوبیبهرا  هاآتش

 خانهتوپ بانهدید. است یی بسیار مؤثرهاآتشهم در اجرای یک چنین  بانهدیدالبته نقش 

 اهد دادوشلیک شده را به هدر خ هایتمامی گلوله نهگر  و زش کافی داشته باشدوآمو  باید تجربه

و  ایغیر حرفهان نباهدید ما از اینکهکما ،نشان دهد العملعکساهد کرد که ودشمن فرصت خو 

 بانهددیو  ندواگر نقاط ثبت تیر ش. یمبودبارها یک چنین اعمالی را دیده و  زش ندیده بارهاوآم

  هاتدر عملیا، رزیده در اختیار باشدو
ً
 بانهیددسط ونقاط ثبت شده ت، عملیات پدافندی خصوصا

 .ندکنمی بودی مؤثر دشمن را ناهاآتشبا اجرای  توپخانههای آتشبارو  استودر خ

                                                                 
ند. ر کدام تکنیک خاص خود را دار های توپخانه قادرند از هر نوع عملیات آفندی و پدافندی پشتیبانی نمایند که ه. یگان9

در عملیات آفندی: پشتیبانی از حرکت برای اخذ تماس، پشتیبانی از تک هماهنگ شده، پشتیبانی از استفاده از 
ینی شده بموفقیت و تعاقب دشمن و پشتیبانی از عملیات عبور از رودخانه. آتش تهیه توپخانه هم یک توده آتش پیش

گیر کردن نیروهای دشمن، در یک زمان و مدت قبل از عملیات آفندی برای انهدام و زمین های توپخانهاست که یگان
 نمایند تا پیشروی نیروهای تک کننده خودی را تسهیل نمایند.تعیین شده اجرا می

های بندی دشمن برای تک، مثل آتشهای قبل از صورتهای پشتیبانی از عملیات پدافندی هم عبارتند از: آتشآتش
( د تهیههای ضآتشبندی دشمن برای تک )های بعد از صورتهای تأمینی( و آتشایذائی، ممانعتی و پشتیبانی از نیرو)

های حفاظتی( که دشمن در این حالت به خطوط مقدم خودی نزدیک شده آخرین آتشهای حین تک دشمن )و آتش
های دشمن در مناطق رخنه شده توسط برای انهدام نیروهای خودی های پشتیبانی از پاتک نیرواست و در نهایت آتش

 دشمن. نویسنده
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ثبت تیر  را که قبالً . ...و 91هدف ، 9۱یا هدف  ۴هدف ، دکنمیاست ودر خ بانهدید مثالً 

. دباشی نقاط ثبت شده بسیار مؤثر میورد اصابت قرار دهند که اجرای آتش ر وده است مونم

و  هطراحی شد ،شده بینیپیشاز قبل و  ی نشان شدههاآتشهستانی باید این وک در مناطق

  ،زمان مقتضی استفاده کردو  دوعوز مومرین شده را برای ر ت
ً
سیار بکه زمانی های لهوگل خصوصا

 .بوداهند ومؤثرتر خ

 و ا زیرا ،زمانی دارندهای لهواجرای گل برایرا  تأثیربهترین  متریمیلی۳۴9 هایتوپ مثالً 
ً
 ال

در  ،(متر است ۳۱۴د وآن تا حدهای لهوشعاع ترکش گل) ندکنمیب وسعت بیشتری را مضر و

 متریمیلی۳۴9 هایتوپعراق از های ما در پاتک. (گرمو کیل 19) له زیاد استوزن گلو  ثانی

 .داشت بی برای ماوتیجه بسیار مطلیم که نکردمیاستفاده 

تگی باشد که بسرزم بسیار مؤثر می هایمیداندر  توپخانهقع از ومبهو  لذا استفاده صحیح

به  و ده شدهوها فرسپوت ،رت با مصرف زیاد مهماتوغیر این ص در .ان داردانائی فرماندهوبه ت

 .مطابقت ندارد جوییصرفهکه با اصل اهد شد وبی هم عاید نخونتیجه مطلو  ر از خط خارجومر 

 زش نفرات وآم هرچهلذا 
ً
  ،یابد ارتقاان بانهدید خصوصا

ً
 ؤثرمو  مهمات جوییصرفهدر  مطمئنا

 هستانی با ایجاد اشکاالتی در تحرکودر مناطق ک. بوداهد وختر مؤثردشمن  یور  هالهون گلبود

 :نندک توجه د که فرماندهان به نکات زیرکنمیحکم  توپخانهتاکتیک و  تکنیک، ارتباطو 

  در آن هاشناسایی، هستانیوص مناطق کشرایط خا واسطۀبه
ً
ن ی زمیوباید ر  مناطق حتما

رایط قات شوگاهی ا. دوباید از راهنماهای بیشتری استفاده ش ضعوبرای اشغال مو  گیرد انجام

ک آتشبار یهای یا قبضه توپخانه گردانیک های د که آتشبارکنمیهستانی حکم ویک منطقه ک

  .ضع جمع گردندویا همگی به فاصله بسیار کم در یک مو  ضع پراکندهودر چند م
ً
ر د خصوصا

که مشکالتی را  بودده به چریک ور آن زمان آلکه د کشور غربشمال  ن منطقهومناطقی همچ

 .نمودمیایجاد  توپخانهی هایگانبرای 

م الز های هماهنگیو  بینیپیشست بایمیرت در چنین شرایطی یک فرمانده ودر هر ص

های مسیر ،باسیمن در ارتباط وچ از طرفی،. ردوآ به عملکنترلی را و  یتأمین، ارتباطی

 و کشی معمسیم
ً
 وجود به علت هازیرا در خارج از جاده نگهداری سیم، ستا هاجاده متکی به ال

 و  هاصخره
ً
هم تیراندازی  هادر مسیر جاده. ممکن استحتی گاهی غیرِ و  برف مشکل احتماال

از همه ، دوشمیاره باعث قطع ارتباط وهمخودی های ودر ور خومر و  روعبو  دشمنهای توپخانه

 ود راخمشکالت خاص و  باشدمیپذیر نریک ارتباط باسیم امکانده به چودر مناطق آل ترمهم
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هم نیاز به  است که آنتر لوسیم متدادر چنین مناطقی استفاده از بی بنابراین،. دارد

 .هستان را ارتقا دهدودر ک سیمبیرله دارد تا کیفیت ارتباط های ایستگاه

زیرا  ،تتحرک اس، هستانی دارندودر مناطق ک توپخانهی هایگانیکی دیگر از مشکالتی که 

از  .دکنمیکند و  د که تحرک را کمکنمیها ایجاد پومشکالتی را در گردش ت هابشیو  هاپیچ

ای هودر وخ به همراه هاتوپشدن  واژگون امکان ،در اختیار نباشدای اگر رانندگان زبده طرفی،

 توپخانهی هایگانن حرکت وچ. بوداهد وزیاد خ هاپیچو  دارشیبهای در جاده ،پ کشوت

 .باشدمیعریض شده ی هاراهکورهو  هامتکی به جاده

د مشکل را توانمیایی ول هویا محمو  سبک هایتوپاستفاده از  ،هستانیودر مناطق ک

 و مناطق معم اینگونهدر . مرتفع نماید
ً
در ی ول ،کاربرد بهتری دارند هایتزروهو  هااندازخمپاره ال

 هاون نیر ن آوچو  دارند توپخانههستان نیاز به آتش پشتیبانی وری در کوی مانهایگان رتوهر ص

لذا برای ، ندوعمل ش وارد چکوکی هانوست صورِت بهر هستند وهستانی مجبودر مناطق ک

رت کنترل وص د که در اینودر نظر گرفته ش توپخانهاز این عناصر بایستی  هریکپشتیبانی آتش 

 .دکنمیایجاب  رجهت تسهیل کا غیر تمرکزی را

برای هر  هستانی دارند ووک در مناطقمشکالت بسیاری را  توپخانهی هایگانع و مجم در

 ن داردمهارت فرماندهاو  دانش، د که بستگی به تجربهوست تدبیری اندیشیده شبایمیکدام 

  ایغیر حرفههای وفرماندهان کم تجربه یا نیر و 
ً
اده استف توپخانهاز  ،بوداهند وقادر نخ مسلما

 .رندوآ به عملبی وخ

برای انهدام ای ویژه هایروشست از بایمیهستانی ودر مناطق ک ،توپخانهان بانهدید

د که باید بدانن مثالً . باشند مؤثرری وی مانهایگانتا برای  ،استفاده نماینددشمن های ونیر 

اهد ونخ دقت کافی را، نقاط ارتفاع به اختالف توجهاز نقاط ثبت تیر یا تنظیم شده با  انتقال

از تنظیم خیز به خیز و  فقی نداردوهستان کاربرد موای تنظیم تیر در کش احاطهور و  داشت

بایستی  هاگودیو  هاشیبضد ، هادرهشامل  ،ذ دشمنونفهای راه. باید استفاده نمایند

 .ر گیرندشش قراوزیر پ بانیدیدههای م با دیگر رسدوهمیشه با ارتباط مدا

  ،دهی بیشتری دارندذی بهرهونف هایباندیده ،هستانیودر مناطق ک
ً
به ه زمانی ک خصوصا

ردی که وم ترینمهم. نمایند بانیدیدهانند ومستقر شده باشند که پشت دشمن را بت ایگونه

. ت استتخمین مساف، هستانی باید به آن آشنایی کامل داشته باشدودر مناطق ک بانهدیدیک 

د یک توانمین گاههیچ، آشنایی نداشته باشدو  نداند خوبیبهتخمین مسافت را  بانیدیدهر اگ
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بر  و هستانی با تیراندازیوتخمین مسافت در مناطق ک. ی برای یگانش باشدمؤثر بانهدید

 به علت بانهدیدرت وص در غیر این. رددگمی ممارست حاصلو  طرف کردن خطای دید

مصرف مهمات در چنین شرایطی باال و  را به هدف بزند هالهود گلتوانمیننداشتن مهارت الزم 

 .دنمایمیرا کشف  توپخانهی هایگاناضع ودشمن هم م اینکهضمن  ،دور می

 انندوزش دیده باشند تا بتوآم سربازان هدایت آتش نیز بایستی کامالً و  اندار درجهو  افسران

های دره، هاجادهنقاط تقاطع ، زمینو  ی نقشهور  از. دهند انجامبی وخهب خود را ظایفو

 آماج ترینمناسب هااضع احتمالی جنگ افزاروذی مونفهای راهو  هاتنگهو  هاگذرگاه، باریک

و  ع افسرانو در مجم. دوان نمو دقت فرا آنهاست به بایمیند که باشمی ریزیطرحبرای 

انند وزیادی باشند تا بتهای انمندیوست دارای تیبامی توپخانهی هایگانسربازان و  اندار درجه

تمر زش مسوهستانی پشتیبانی نمایند که این امر نیاز به آموری را در مناطق کومانهای ونیر 

 .ل خدمت داردودر ط آنها

ات در تدارک. هستانی تدارکات استودر مناطق ک توپخانهی هایگانیکی دیگر از مشکالت 

های بینیپیشاز قبل باید  هایگانو  ستور هبواره با مشکالتی ر ومختلف هم به دالیلهستان وک

 ،در زمستان هاد شدن جادهومسدو  در شرایط اضطراریو  رندوآ به عملسازی الزم را جهت ذخیره

 .دوشمیجهت تدارکات استفاده  از بالگرد آساسیلهای بارشو  ط بهمنوسق واسطۀبه

گاهی هم و  پذیردمی رتوص سختیبهز طریق زمین به چریک تدارکات اده وآل در مناطق

 ، ی در اختیار نداشتیموق زوانیر وه غربشمال  اگر ما در منطقه. ممکن استغیرِ 
ً
رایط ش مطمئنا

. مانده است پنهانکه از دید بسیاری  خوردمینه دیگری رقم وگه خارجی بو  جنگ داخلی

نکته مهم دیگر در . دوش نمونباید فرام گاههیچدر آن زمان ازی را و پر  گروهو  انخلبانزحمات 

 و اکسیژن کارایی نفرات را کاهش داده بودکم ،این است که در ارتفاعات ،هستانیومناطق ک

 .نمایندتر النیو زیادی دارد که بایستی زمان استراحت را ط تأثیر آنهاحیه ودر ر 

اضع ودر جنگل م. دنمایمی را ایجابی اویژه پشتیبانی آتش در مناطق جنگلی نیز عملیات

ار ردن استتواضع از به هم خودر تهیه مو  دوشمیت ندرت یاف هب توپخانهمناسب برای یگان 

را زیر امر  توپخانهی هایگان توانمیشرایط حاکم  به علت. دوگیری شو طبیعی باید جل

 دهورا در تیر مستقیم یاری نم هاآن یهارا همراهی کرده قبضه آنهاری قرار داد تا وی مانهایگان

 ، ردار گردندوری برخوی مانهایگان تأمیناز  خود نیزو 
ً
 ورهک. ده به چریکوق آلدر مناط خصوصا
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و  ص قطع درختانومخصی هانماشیو  زروبلدو  رواز تراکتو  د باید حفظ شدهوجومی هاراه

 .ی استفاده گرددجایجابهو  هاشنی دار برای تسطیح جادههای ودر وخو  بالگرد

ر د. آید به عملالزم های بینیپیشو  شده توجهبت باید ورطو  هادر جنگل به بارندگی

ای هافزارنگج. هستندتر مناسب توپخانهاضع واز مناطق پر درخت برای م هاته زاروب ،جنگل

 و  دارای کارایی بهتری هستندو تر سبک نیز مناسب
ً
 جامنای زمین وباید ر  شناسایی حتما

 .باشدمیرزیده و انبانهدیددارد که نیاز به  خود رادر جنگل هم شرایط خاص  بانیدیده. بگیرد

نیاز  ردومهمات بیشتری مو  شاندهوسعت کمتری را پو هاشرایط زمین ترکش به علتزیرا 

 أثیرتبه علت . تر استمؤثر در جنگل  تأخیریره آنی یا ودرختی با ماسهای ایجاد ترکش. است

 وپخانهتو  دوزیادی ش توجه تأمینکمین در جنگل بایستی به و  امل چریکیواالی کاربرد عب

 .ردار باشدوبرخ آنهاضع بگیرد تا از یاری وی احتیاط مهایگاننزدیک به 

 رد آماد مودر مو  دوبسیاری ش توجه هامکاندر تغییر  تأمینو  رودار وبه پدافند د
ً
 خصوصا

تر ثرمؤامل شیمیایی نیز در جنگل بسیار وع. دوآن باید دقت ش مراقبت ازو  رینگهداو  مهمات

ارد دیگر که وبسیاری از مو  ان شدهوارد عنوم. آمادگی مقابله با آن را باید داشتو  هبود

 ری هستند که فرماندهانور عات ضوضواز م ،آشنایی دارند آنهابه  توپخانهی هایگانفرماندهان 

 .نمایند توجه آنهانه مناطق به وگست در اینبایمی
 

 
 (۳۴، حاج آقا غفاری )عقیدتی لشکری، سرهنگ صیادشیرازیراز راست: سرهنگ ظهو

 99۳۱(، سال)ارتفاعات کدو منطقه عملیاتی پیرانشهر
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 1122ارتش تا سال یت وضع ری برومر 

 بمتناس ایران میقدرت نظاو  انوپس از فتح خرمشهر ت 99۳9از سال اقعیت این است که و 

 بودقادر ن ایران 99۳۳لذا در سال  .بودرشد قدرت نظامی عراق افزایش نیافته و  با صحنه جنگ

زی ونیاز به پیر  ایران از طرفی، ،مقابل عراق بجنگد در جنوبدر جبهه  خودد وان محدوت با

 کشورلتمردان وتا د ،یت داشتولوبر هر امری ا پیروزمندانهو  فقوعملیات م انجامو  داشت

 لذا شدت جنگ .حامیانش تحمیل کنندو  را بر عراق اسالمی ایرانری ود از آن اراده جمهاننوبت

 .به صحنه شمالی کشیده شد ،بودشده  روروبههم  بستبنکه با  کشور جنوبهای از جبهه

ی مستقر هایگاناما . اجرا گردیدو  ریزیطرحمتعددی ی هاتعملیا ،غربشمال  در منطقه

تا  99۱۱انقالب در سال  زیویعنی از پیر  ،سال در مدت نزدیک به ده ،غربشمال  جبهه در

 ، 99۳۳سال 
ً
 جبهه ایرانفرماندهان . ندبوددرگیر  ضد انقالبمختلف ی هاگروهبا  عمدتا

بانی دیگر از نظر پشتی هر امر عراق بیش از ارتشو  تنددانسمیبرابر  را با کردستان غربشمال 

اه در سپو  فرماندهان ارتش توجهو  داشت توجهبه کردستان  ضد انقالبنات برای امکاو  سالح

 .بودف وابسته معطو یهاگروهاین منطقه بیشتر به جنگ با 

د برای وارد معدوفقط در م ،در جنگ با عراق ایران میدر راهبرد نظا غربشمال  جبهه

 ،یراناز به خاک وراق نیز هنگام تجاارتش ع از طرفی،. دشمینظر گرفته در  مینظای هاتعملیا

در  زیرا به عقیده فرماندهان عراقی ،بودی در نظر نگرفته آنچنانی ونیر و  برای این منطقه یگان

ر فعال عناص روی دیگر حضواز سو  نداشتوجود  هتعیین کنندو  راهبردیی هاهدفاین منطقه 

فرماندهان عراقی نگرانی و  داشت اهبه همر امنیت مرزهای عراق را  برقراریو  تأمین ضد انقالب

 تعیین شده جنوبهای هدف راهبرد نظامی عراق در جبهه ،جهت حفظ این منطقه را نداشتند

 .بودمتمرکز شده  جنوبهای در جبهه کشورین ا میان عمده نظاوتو 

جهت  غربشمال  در جبهه ،ایران مینظای هاتبیشترین عملیا ،که اشاره شد طورهمان

ح اصال .بود آنهاهای نیازو  سالح تأمیند کردن امکان ومحدو  ضد انقالب ورود کردن راهد ومسد

 .دشمیب ومحس ایرانهای مسلح وهدف دیگر نیر  ،ط مرزی از نظر نظامیوخط

را به منزله  ینوشهر پنج ،شیدندوک ایرانهای مسلح ونیر  ۴والفجر در عملیات مثال به طور

ا ر  ضد انقالب ورود راهو  کردن فشار بیشتر به عراق تصرفوارد  منظورِ بهاصلی عملیات هدف 

که در اسفند  1والفجر عملیاتهدف یا  را در مرز اصالح نمایند خودط دفاعی وخطو  دومسد

 ۱روالفج اتهای دشمن از عملیوکه فشار نیر  بوداین  ،ارتا اجرا گردیدودر منطقه چ 99۳۴سال 
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 غربشمال  عملیاتیاجرا شده در منطقه ی هاتع عملیاو مجم در. کاهش یابد ور فاودر مح

 .ند تا اهداف راهبردیبودضعی ومو  تاکتیکیی هاهدفبیشتر 

 15/1/1122 تاریخدر  11کربالیعملیات 

ز یکی ا ،شمالیو  میانیهای افزایش نبرد در جبهه، لحمسهای وشرایط نیر  به توجهبا 

وجود  بودگرچه مشخص . بودی جنوبپرهزینه و  بزرگی هاتعملیا بستبناز  گریزهای راه

 زی قابلون در این جبهه به پیر از طرفی کدامهیچهد تا دمیاجازه ن ،عظیم زاگرس ارتفاعات

در  سط سپاه پاسدارانوت 99۳۳ ماهردینوفر در  9۴کربالیعملیات . دست یابندای مالحظه

 ی شهرتا نزدیک ایرانهای وی نیر وسبب پیشر  اینکهبه  توجهبا ، آغاز شد ی سردشتغربجنوب

متر مربع خاک وکیل ۳۱۴گرچه ، ط دشمن را متزلزل کندوانست خطواما نت ؛ت عراق شدووما

 .عراق به تصرف در آمد

 کشور غربشمال و  غربعملیاتی در منطقه  هاتادامه عملیا

تحت  ،سپاهو  ارتشسط وغرب تو  غربشمال  عملیاتی در مناطقپی درپیی هاتعملیا

 جنوبدر  تنهاد توانمیگرچه به عراق نشان داد که ن ۱و  ۳المقدسبیت، ۱نصر ، ۱ین نصر وعنا

اراده  و مسلح را به ارتش عراقهای واند اراده نیر ورد مهمی نداشتند تا بتواما دستا ؛دومتمرکز ش

 .عراق تحمیل نماید کشوردر صحنه سیاسی به  را کشورالن سیاسی و مسئ

مناطق های تالشو  ردکنمیهیچ مسیری را برای پیشرفت باز  جنوبهای تالش جبهه

ی تأثیرولی  ؛دشمیی منتهی وجهتقابل ی هاتفقیوبا م هرچند غربشمال و  غربعملیاتی 

 .ردکنمیشت جنگ ایجاد ودر سرن

 آوریجمعاز مراحل  ،بودشده  وارد میانی جنگ به عراقی هاسال همکاری منافقین که از

اه د در پنومنافقین با حمالت محد. بودده ش میفاز نظاو  مرحله جدید وارد هااخبار برای عراقی

استفاده از زبان فارسی و  ذیوعناصر نف با استفاده ازو  هاانبه عراقیهمه جهای پشتیبانی

 .فتندر میضعی به عقب ودن ضربات مونم وارد باو  دندشمی هایایراناضع وم وارد راحتیهب

 انایر بخش خلق اصطالح ارتش آزادیهجب ایجاد ساختار نظامی بوم هاتم این فعالیوتدا

ی ونیر  آوریجمع و ونظامی تندر های ودر وخو  سبکی هاسالحد که با مجهز شدن به شمی

 نجاماچلچراغ و  آفتابهای به نام مهرانو  عملیات بزرگ را در منطقه فکه ود انستندوت ،یانسان

دند فهمان هابه عراقیو  سایل زیادی را به غنیمت بردهوو  ی را به اسارتتوجهتعداد قابل و  داده

 .باشدمیذ نوغیر قابل نف ایرانط پدافندی وخطو  اضعوکه م
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 18/11/1122 تاریخدر  11والفجر عملیات

به  جهتوبا و  ها زدوتمرکز ق ترینبزرگدست به  ،جنوبمناطق عملیاتی عراق در  کهدر حالی 

 مبرای حمله به رزمندگان اسالدر خلیج فارس، دشمن های آمریکایی ونیر  حضور گسترده

ی هاونیر  ترینزبده سپاه پاسداران، کردمیرا آماده  خودیم العظر وهو  شلمچه، وامستقر در ف

 .اعزام کرد غربشمال و  غرب جبههبه  خود را

را در  وسیع ایحمله ونیر  گردان صدفتح با تجهیز و  )ع(االئمهثامن، قدسهای قرارگاه

از  9۴والفجر عملیات. آغاز کردند حلبچه –ین ور پنجودر مح ب سنندجغرو  انوی مریغربجنوب

 عراق یهط سلیمانومنجر به سق ،مورت تداوست در صتوانمیو  بودقتی وحرکتی م ،نظر تاکتیکی

 تیعابا کمک اطالو  بسیار قدرتمند شده جنوبدر  هازیرا عراقی ؛بودآن نامناسب  اما زمان ،دوش

 .ی با خبر شدندایرانهای وبالفاصله از کم شدن تعداد نیر  ،غربهای کشورای ارهوماهو 

در حالی آغاز شد که  99۳۳اسفند  ۳۴ز وبامداد ر  9۴والفجر در چنین شرایطی عملیات

، خرمالهای شهر. دوی شایرانهای وی نیر وانست مانع پیشر وز حمله نتاطالع ا با وجوددشمن 

 و اما در سورمر ؛سپاه افتادهای وبه دست نیر و  ط کردوبسیار سریع سق بچهحلو  جیلهور 

ضربات . قف کردندونفرات قرارگاه قدس را مت ،مت شدیدوبا مقا هاعراقی ،شمیرانشاخ

 هایوهم گسیختگی دفاع نیر  سبب از ،زیر شده به داخل خاک عراقسراهای وپی نیر درپی

ند انستوتو  متری مرز عراق رسیدهوکیل سیهای سپاه به عمق ومدتی نیر پس از و  عراقی شد

 .اث کننداحد و تصرفاضع جدیدی را ومو  خان برسندبه نزدیکی دریاچه دربندی

به  نهاتدشمن ترجیح داد و  یت نشدندوتق در منطقههای عراقی وکه نیر  بودنکته عجیب آن 

 موای مدهابمبارانایی عراق با وی هوه نیر گرچ .خط دفاعی جدیدی را تشکیل دهدو  عقب رفته

 بهاما  ،سخت کرد یایران روتکهای وشرایط را برای نیر ، ی شهر حلبچهشیمیای بمباران جملهاز 

 هایتجربه نبردو  هبود جنوبدر منطقه برگزیده حاضر های واحد های سپاه ازون نیر وچ رحاله

 .مناطق متصرفه را نگاه داشتندو  ردندمت کومقا، سخت را داشتندو  نینوخ

متر مربع از خاک عراق را به تصرف در وکیل 9۳۴۴ ایرانهای ونیر  9۴والفجر در عملیات

 4.اما عراق برای آزادسازی این منطقه اقدام جدی نکرد ؛فقیت بزرگی را ثبت کردندومو  ردهوآ

                                                                 
العبور بودن منطقه عملیاتی، با توجه به مدارک موجود، از نکات مهم این عملیات این بود که با توجه به صعب. 4

پرواز  ها نزدیک به هزار ساعتد. آنکارگیری پنجاه فروند بالگرد عملیات را پشتیبانی کردنبا به خلبانان هوانیروز
های اجتماعی دشمن، نزدیک به پنج هزار مجروح را تخلیه و بیش از کردند تا ضمن انهدام ادوات زرهی و سنگر
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سط ارتش وت ایرانهای شآخرین تال 99۳۱ردین ور جدید حمالت عراق در فر وع دو قبل از شر 

ل وا د دروعملیات به شکل محد لینوا. بود غربشمال و  شکل گرفت که باز هم در منطقه غرب

و  ی در کل جنگ نداشتتأثیرفقیت نسبی هیچ وم علیرغمرد که وردین به نام المهدی رقم خوفر 

شده در  بینیپیشکه به تمام اهداف  بودان چ سلطو در منطقه ق ۱المقدسبیتی عملیات دوم

 ولی  ،طرح رسید
ً
از دست دادن ، راندندوپر که خیاالت بزرگی را در سر می هابرای عراقی ظاهرا

 .ندنمای میآن اقدا گیریبازپسرد تا برای کنمیه ومهم جل ،غربشمال  چکی ازومناطق ک

 
 ، سرهنگ ظهوری، برادر عباسی، برادر جاللی، غرب از راست: مسئول اطالعات قرارگاه شمال

 99۳۳غرب، سالـ قرارگاه عملیاتی شمال سرهنگ صیادشیرازی

 12/7/7631 تاریخدر  8المقدسبیتعملیات 

 زیوبا پیر  ایران هایونیر  که هنگامیو  عراقو  ایران ساله هشت جنگهای ماه در آخرین

  هحلبچ نوهمچ مهمی شهرهایو  مناطق آزادسازیو  دشمن در خاک یوپیشر  به فقوم، کامل

 عراق ارتش جنگی ماشین به زدنضربه برای انهدامی عملیات کی، ندبود شده عراق کردستان

 .گرفت رتوین صوپنج میوعم در منطقه

. بود 1والفجر عملیات جملهاز، دشمنو  خودی ایوق ییویار ور  صحنه ستهوپی منطقه این

 هدایتو  فرماندهی به اسالمی انقالب پاسداران سپاه زمینی یورا نیر  امانبی رشوی این

 .اجرا گذاشت به رمضان قرارگاه

                                                                 
های جا نمایند و با حمل بیش از پنج هزار تن آذوقه و مهمات و تجهیزات به منطقه نیازمندیبهشش هزار رزمنده را جا

 رده سازند. نویسندهرزمندگان را برآو
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یا با رمز  99۳۱ ماهردینوفر  ۳۳ در شامگاهخودی  کنندهعمل یهایگان، عملیات این طی

ع و ارتش اسالم در شر های ونیر  بردند. حمله یعراق هایونیر  اضعوم به )ع(الحسین اباعبدالله

ازظهر در بعدو  کردهد یشد یرا دچار سردرگم آنها، اضع دشمنوذ به عمق موبا نف ،اتیعمل

. ندرساندمیآنان را به هالکت  از یادیتعداد ز، یدشمن بعث هایگردانرش به ویز با وهمان ر 

انع وم، مین هایمیدان عبور ازبا  ،اسالمی ایرانری ورتش جمهی زمینی اورزمندگان نیر 

ن مط مقدم دشوپس از درگیری سخت خطو  برندم میواضع دشمن هجوطبیعی به مو  ایذائی

 .ندکنمیبه فرار از ارتفاعات مرزی  را وادار آنهاو  بندوکرا درهم می

 ها قبضهدهو  نظامی یودر وصدها خو  نفربرو  تانک دستگاه ۴۱، نبردو  زها درگیریور  طی

 خساراتو  تلفات عراق ارتش ۳۱لشکر  بهو  را منهدم دشمن سنگیننیمهو  سبک سالح

 هایواز نیر  تن 9۱9۴تعداد  ۱المقدسبیت در عملیات همچنین،. ردندوآ وارد چشمگیری

تعدادی از  در حین نبرد. درآمدندخودی  هایونیر  سارتا یا به زخمی شدهو  کشته دشمن

و  دوشبه آتش کشیده میو  رد هدف قرار گرفتهوی مایرانای هسط تانکوات زرهی دشمن تو اد

 .آیدگان درمیتعدادی نیز به غنیمت رزمند 

در  هکطوری  به، دکنمیزی رزمندگان را تسریع وپیر ، ایران توپخانهآتش سنگین  اجرای

به دست  4906، 4066، 4016، 4166، 4920، 4696ارتفاعات ، ساعات عملیات نخستین

ز به تعدادی نیو  ندوشمی میتعدادی از بعثیان کشته یا زخو  برکف آزادانای ارتشیان جانوت

 .آیندت درمیاسار

و  به انهدام امکاناتو  ندوشمیعمل  وارد ایی نیزوی هونیر و  زوانیر وه، اوشن شدن هوبا ر 

گه تن، عملیات در ادامه. رندوآمی وارد آنهابه  ضربات سنگینیو  پردازندات زرهی دشمن میو اد

 .آیدیاری تحت کنترل کامل ارتش اسالم درمینال

تعداد ، نفربرو  دستگاه تانک 10و  عراق متالشی شده گردانپنج و  تیپ ود، اتدر این عملی

ع و که در شر  ارتش اسالم. دوشپ به آتش کشیده میوقبضه ت بیستنیز  و ودر وزیادی خ

در بعدازظهر ، بوددید کرده ش میرا دچار سردرگ آنها، اضع دشمنوذ به عمق موبا نف، عملیات

د وحددر، الدینصالح گردانو  26لشکر توپخانه 49 و 9ی هاگردانرش به وز با یوهمان ر 

 .گیرنداسارت می را به نفر 60و  کنندیم میزخو  کشته را قوای عراقینفر از  هشتصد

ی غربشمال  کت درو ف به شاخ شومعر  4096و  4666مهم و  این حمله ارتفاعات حساس در

ز ین اونبال آن کلیه ارتفاعات غربی پنجبه د. دوشمیبان آزاد وین مشرف بر شهر نظامی بوپنج
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ات و داو  اضعوبه م تهاجمایی با وی هونیر و  زوانیر وان شجاع هخلبانو  پاکسازیهای عراقی ونیر 

 نهاآ با حمایت شایستهو  رندوآمی وارد آنهاناپذیری را به  خسارات جبرانو  تلفات، های بعثونیر 

د ین آزاوعملیاتی پنج مترمربع از منطقهوکیل چهلد وحددرو  قسمتی از خاک میهن اسالمی

نه وامکان هرگو  تحرکات بعدی دشمن خنثی، اسالم هایوالعمل نیر عکس با. دوشمی

رزمندگان  ،ندوشمیمستقر  خوداضع جدید وه در ممیداننااو  سلب شده آنهاالعمل از عکس

 .پردازندمی خوداضع وتثبیت مبه  اسالم نیز

 بودبا من  غربشمال  لیت منطقهومسئو  مبود غربشمال  ارگاهفرمانده قر  99۳۱سال در 

 قرارگاه درو  یک سرتیپ از سازمان ملل نزد ما آمد. گرفتانجام  ۱1۱قطعنامهپذیرش  که

بررسی و  مشاهدهز نزدیک اعراق را و  ماهای ونیر اضع وست مخوامی وا. مستقر شد غربشمال 

 انجامبرای  پیاده ارومیه ۳۴لشکرمن هم با فرمانده . بدهد انجامالزم را های هماهنگیو  کند

 .دادم انجامالزم را های ری هماهنگیوکارهای ضر 

یک  ما 99۳۱سال  ایلو او  99۳۳قبل از آن در پایان سال ، دمواشاره نم که قبالً  طورهمان

 باشماق به سمت غربو  اقبایم باالی ارتفاعاتو  رنوشرق ارتفاعات سهای دامنه در عملیاتی را

 هپیاد ۳۱لشکر یم که در آن عملیاتبودداده  انجامرا  ۱المقدسبیتبه نام  اششمالیجناح و 

ن ارتفاعات وچ. هم در پشتیبانی از عملیات قرار داشت هوابرد ۱۱تیپو  با سه تیپ سنندج

 .یمکردمیاستفاده  هوانیروززمینی از های ما برای ترابری، بودبلند 

 به اندازه دو رنوعات سفق شدیم در یک یالی از قسمت غرب ارتفاوما م ،در آن عملیات

 ،ع کردو رزمندگان اسالم شر  علیهکه ارتش عراق حمالت شیمیایی را  نمائیمی ومتر پیشر وکیل

آسیب  نتریشبختانه کموخو  یمبودما رزمندگان را مجهز به ماسک ضد گاز شیمیایی کرده ولی 

فاده دیر است از ماسک ضد گازو  ندبودار شده گرفت هانفر که در درهسه تا چهار  طفق. را دیدیم

 .شیمیایی شدند، ندبودده ونم

اپیمای دشمن در منطقه ظاهر واما ه ،شد وارد عمل هوابردپیاده  ۱۱تیپ ،عملیات در ادامه 

ل وادامه عملیات تا شب طو  بودب وشبختانه غر وخ. نددوشیمیایی نم بمباراناقدام به و  شدند

 .دهند امانجرزمندگان اسالم  علیهانستند عملیاتی را واپیماهای دشمن نتودیگر هو  کشیده شد

 آراسته هم در آن زمان رئیس بازرسی سرتیپ ناصر امیر. فقیت به پایان رسیدواین عملیات با م

 .نددبوعملیات  بر اجرایناظر و  حضور داشتند در منطقهکه ایشان هم  بودی زمینی ارتش ونیر 
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، اجرا شد غربشمال  عملیاتی در منطقهی مختلفی هاتعملیا 99۳۱سال  عو مجم در

کل  تأمینما در آن زمان . شد انجام سط سپاه پاسدارانوکه ت 9۴والفجر یی مانندهاتعملیا

های از نظر پشتیبانی آتش هم کمکو  یمکردمی سپاه پاسداران برقرارهای ونیر معابر را برای 

هم با  ط مقدمودر خط سپاه پاسداران روتکی هایگان بانیدیدهجهت . یماددمی انجامالزم را 

 ،استندولحظه آتش خ هر های سپاه پاسدارانونیر  یم کهبودپیاده هماهنگی کرده  ۳۱لشکر

بانی ن پشتیوبد هایشانیگانو  اجرای آتش نمایند آنهابرای  توپخانه ۴۴هوگر و  ۳۱لشکر توپخانه

 .دنباشن توپخانهآتش 

 9۴لفجروا از عملیاتدر پشتیبانی  ایی همدانوه ایی که پایگاهوپشتیبانی ه در طورهمین

آسمان و  بمباراناضع دشمن را وب موغر  ااز صبح ت سورتی دهزانه در ور  ۱المقدسبیتهم و 

 واقع .ادنددمیشش وپ کنندهعملهای ومنطقه را برای نیر 
ً
 آنها ،بودن هااگر این پشتیبانی ا

 انه آتشون پشتوزیرا هر حرکتی بد .ستند عملیاتی را اجرا نمایندتوانمیان نوعنهیچبه

 .باشدمیپذیر نامکان

ی هایگانبه نیاز  توجهبا  ،مبود شمال غربگاه ر ن در آن زمان فرمانده قراومن هم چ

کمک  ودببه آن یگانی که بیشتر درگیر ، ارتش باشد یا سپاه ،ردکنمیقی هم که فر  کنندهعمل

. دنداشته باشن یتمأمورند اجرای وم تا مشکلی در ر نمودمی تأمینرا  هایشاستهوخو  مکردمی

 بی به داخل خاک عراقوی بسیار خوغرب پیشر  دیگر در دو عملیاتاگر چه طی  سپاه پاسداران

قه با درک اهمیت منط هاعراقی. انست به نتیجه تاکتیک انتخاب شده برسدواما نت ؛داد انجام

نسبت به اعزام و  جدی نگرفتند غربشمال و  اقدامات رزمندگان اسالم را در جبهه غرب جنوب

 .این مناطق اقدام نکردند خود بهای وق

 از کهدر حالی و  آمریکا کشور اطالعاتی کمکارتش عراق سه ماه قبل از پایان جنگ با 

 واف در حرکتی ناگهانی، بودبه جبهه شمالی جنگ با خبر  سپاه پاسداران یزبدههای واعزام نیر 

اصابت یک کشتی و  ایراننفتی های به اسکله هااییدر کنار حمله آمریک. دورا تسخیر نم

با  زمانهم ایرانی دریایی ونیر و  های نفتیوحمله آمریکا به سک نهایتدر و  نآمریکایی به می

  ع را آشکار ساختو ضواین م 99۳۱ردین وفر  ۳۱در  وحمله به فا
ً
عمل  وارد که آمریکا مستقیما

 .شده است

و  اپیماوه، توپخانهعراقی در پناه آتش شدید  لشکر هاده 99۳۱ردین وفر  ۳۱در 

ی وکه خیالشان از نیر  دریاییهای واحد حتی استفاده ازو  گسترده شیمیاییی هابمباران
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های در حرکتی بسیار سریع کلیه پل، بودبا آمریکا راحت  آنهادرگیری  واسطۀبه ایراندریایی 

. ندرا شکافت ط دفاعی سپاه پاسدارانوخط و یا تصرف کردهو  رد استفاده در منطقه را منهدموم

. ر کندرا تسخی وفا، ارتباطیهای قطع پلو  شیمیایی بمبارانانست بعد از ودر نتیجه دشمن ت

ر د انایر های نفتی وعظیم آمریکایی پس از انهدام سک گانو دریا نا نیز در ودر شرق منطقه فا

 ر درگیریون دستور چوهای مذکوناو  رد کردوبرخ سبالنو  سهند، شنوج وبازگشت به سه نا

 نسینسو وقدرتمند ناهای شکومو  عظیم هایتوپتند در برابر دانسمیبه رغم آنکه ، داشتند

 . نابرابر دادندای تن به مبارزه، شانسی ندارند آنهاچند ده هزار تنی همراه های ورزمناو 

ولی  ؛ر به شلیک متقابل کردوهند را مجبسو  شنوج، پوله توگلو  شکوهی از موانب

جب شد وم کنندهعملاصلی های ون نابودر وشک دشمن در کنار دوانحراف مهای سیستم

ه کشتی آمریکایی منجر ب وه به دوارد ضرباتو  نباشد مؤثری چندان ایرانهای ضربات کشتی

هدایت های شکومرد وبرخدر  میکه نقش مه آمریکاییاگر چه یک بالگرد ، دونش آنهاغرق 

 .ط کردوسق، نده داشتوش

تمامی و  له منهدموگل هاصدو  نورپهاک شوم چهارشن با اصابت وجناوچه در مقابل  

حت سبالن نیز تناوچه . ن استفاده شدوبد سهند نیز کامالً ناوچه و  کارکنان آن شهید شدند

 .دنبودزیادی گرفته حیه ور  ،وصرف فاپس از ت هاعراقی.شد نشینیعقبر به ور مجبودست

، سومهای از سپاه های زیادیوکارگیری نیر هبا ب 99۳۱ارم خرداد چه در ارتش بعث عراق 

ر شلمچه آغاز ودر مح ایراناضع وعظیم را به مای ری حملهوجمهگارد ریاستهای لشکرو  هفتم

به  جهتوبا  ،داشتند عهدهبررا  از آن مناطق لیت پدافندوبسیج مسئو  های سپاهونیر . کردند

  آنهااینکه 
ً
ت اینکه رشاد علیرغم، ندبوددر دفاع چندان آماده نو  دعادت به حمله داشتن عمدتا

دشمن پس از یک هفته و  ر با ارزش شلمچه را از دست دادندواما مح ؛زیادی به خرج دادند

 . با تحمل تلفات زیاد در شلمچه مستقر شد نبرد سنگین

 ،ا را بدهندوی فرصت تجدید قایرانهای ون آنکه به نیر وبد 99۳۱تیر  سومهای عراقی در ونیر 

 ،ر اصلیورش از سه محونابرابر با یو  در نبردی سختو  ردهونیز به منطقه آ را خوداین بار سپاه ششم 

به  رودو با، دهندفرصت استراحت ب خودهای ون آنکه به نیر وبدو  را نیز پس گرفتند نوجزایر مجن

های وز نیر ا میتعداد ک تنهاجایی که  شکوک – ر طالئیهوبه مح 99۳۱چهارم تیر  در ایرانخاک 

 ایرانهای وط دفاعی نیر وز خطودر این ر . ر داشتند حمله کردندوسپاه حضو  ازوزرهی اه 1۳لشکر

 . ی کندوخرمشهر پیشر  –از واهانست حتی تا جاده وشکافته شد که عراق ت ایبه گونه
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 – فکه رومح ،با تک گسترده دیگری ،99۳۱تیر  ۳9بعد، در  فتهه وعراق دبعث ارتش 

باره ودو  رد حمله قرار دادوتیپ مستقل م هادهو  لشکر زرهی پنجرا با  خوشعین -شرهانی

 .مراجعت کرد خوداسیر به خاک  هاصد پس از گرفتنو  ی را شکافتایرانهای وط نیر وخط

 هاهکوبا گر  غربشمال  قرارگاهی هایگانمقابله و  عملکرد نحوه

ب وبرای ما تهدید جدی محس آنهایم که بودما مطمئن  99۳۱در سال  هاهکواز بابت گر  

 هاگانی را در مسیر ترددیا مینی و  چکی را اجرا کنندوکی هانگاهی کمی بودممکن . ندوشمین

اضع وما مسیرهای منتهی به م. ما نداشتیت وضع ی درآنچنان تأثیراما عملیاتشان  ،بگذارند

 انجامشان را ظایفو خوبیبههم  آنهاو  یمبودهای ژاندارمری سپرده ورا به نیر مان دافندیپ

 ؛میآذربایجان غربی تشکر کنچه در و  در کردستانهای ژاندارمری چه وباید از نیر  .ادنددمی

جدیت  غربشمال  منطقه عملیاتیهای جادهو  مسیرها حفاظت ازو  شانظایفو انجام درزیرا 

 سپاه، ن هماهنگی زیادی بین فرماندهان ارتشوما چ. ردندکنمیر وقصو  زیادی داشتند

، سنندج، انومری، درهانودی، ای ضربتی سپاه در سقزهونیر  ،ژاندارمری داشتیمو  پاسداران

 م به سرعت به کمکولز  در مواقع دیگر مناطقو  یهواشنو  سردشت ،پیرانشهر، مهاباد، کانو ب

 .تافتندشمیژاندارمری های ونیر 

 یتمأموربت ما اگر درگیر های ضرواحد حتی. یمبوددیگر جدا ناز یک وقتهیچ هادرگیریدر 

کار دشمن  و دندشمی نبرد صحنه واردِبالِدرنگ و  فتندر میبه کمکشان  آنهابا تقاضای ، ندبودن

اضع وبه سمت م لیوصو براخیالمان از مع 99۳۱که ما در سال  بوداین . ندکردمی یکسرهرا 

 به کمک هادر درگیریو  یمبوداهنگ همگی با هم بسیار هم ازیر . بودراحت  دمانوخ پدافندی

 .یمکردمیها در نطفه خفه هکونه حرکتی را از گر وهرگو  تافتیمشمیدیگر یک

ر زیرا اگ ،نداشتند خودای را تحت تسلط هیچ منطقه مختلفی هاگروهعناصر  ،در آن ایام

خیلی سریع در قرارگاه  ،اندشدهمستقر  ایمنطقهدر  هاگروهعنصری از آن یم کردیماحساس 

 ادیمدمیای را تشکیل ژاندارمری جلسهو  پاسداران سپاه، با فرماندهان ارتش)ع( سیدالشهدا

 .یمکردمی پاکسازیبمان منطقه را وبسیار خهای ساعت با هماهنگی ۴۱ظرف و 

مخبرهای ما به ما اطالع ولی  ،ابندوها بخستاور  در هاشبذی ونفی هاگروه بودبته ممکن ال

 و در فالن منطقه هستند هاهکوگر ( هانوگر ) هیز از نفرتعداد بیست تا سی  که مثالً  ادنددمی

 عاتیعناصر اطالو  را به سپاه پاسداران آنهاتعقیب  یتمأمورد که انکردهر ویا از فالن مسیر عب

تش ار های ونیر ) ی دشمن خارجیور  های ارتش تالشون بیشتر تمرکز نیر وچ ،یمکردمی واگذار
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 اضعویا در مو  را بگیرند آنهاباشماق تا و  تا بایماق رنوس ،لیی ارتفاعات دز ور . بود( عراق

 با تسلط برکه  بود سنندج ۳۱لشکردر اختیار  هااین. ی حفاظت کنندواگذار پدافندی از منطقه

 .زیر نظر داشتیم خوبیبهرا  ما منطقه حلبچه ،آن ارتفاعات

آباد مستقیم سدای را از اما جادهو  بودمستقر  شیلر منطقه در هم گرگانپیاده  9۴لشکر 

فتیم ر می ،میزدمیر ود انوباید از مری ،یم به بانهوستیم بر خوامیزیرا اگر ما  ،کشیدیم تا شهر بانه

و  بریدیمشیلر را  همتر راوکیل 9۱ما  ،با احداث آن جادهولی  ،سپس بانهو  درهانودی ،سنندج

گرگان پیاده  9۴لشکر. فتیم به سمت بانهر میباشماق و  باد از کنار بایمهآخیلی راحت از اسد

 تا منطقه باالی سر پازاوگرفته تا ارتفاعات د سردشت االنهم از تکاور  ۳9لشکرو  در آن منطقه

 . بود تحت کنترلش اتانوآل و تودوله

در  یهواشن باالی سر ت کالشینعاتا ارتفا اتانوطرف منطقه آل نآ هم از پیاده ارومیه ۳۴لشکر

که ذکر ایی هتقسمو  مناطقدر  بدین ترتیب،لشکر  این چهار. بودگسترش یافته و  بودش اختیار

 .ندکردمیپدافند  خودی واگذار از منطقهو  دنبودشان گسترش یافته اضع پدافندیوگردید در م

ارای که د بودد کمال هاشم مستقر منطقه سپاه چهارم ارتش عراق به فرماندهی سپهب در آن

ما ی هاگانییک لشکر مکانیزه که در برابر  ،لشکر پیاده دو ،لشکر مرزبانی سه. بودلشکر  شش

 .ندکردمیپدافند  خوداز منطقه و  گسترش یافته

شتر بی آنها. کردمیه الشعبی خیلی کم استفادهای جیشور ز نیامنطقه  آن ارتش عراق در

ا پشتیبانی ند که ببوداز منافقین  شاننفوذین عناصر بیشتریو  ندکردمیاز منافقین استفاده 

 امهم  ،را شاننفوذیمعابر . ندکردمیذ ونف ایرانبه داخل خاک  های اطالعاتی بعث عراقور نی

. دیمومن وارد آنهایم که چندین بار ضربات مهلکی به بودشناسایی کرده  پاسداران هم سپاهو 

 االندر منطقه . عمرانحاجیک مرتبه هم در منطقه ، سردشت االن قهدر منطمرتبه  یک

 عمرانحاج در معبریک بار هم و  به هالکت رساندیمنفرشان را  9۱تا  9۱تعداد  باریکسردشت 

 .نفر از آنان را در یک درگیری به هالکت رساندیم 99۴قصر تعداد  پادگاننزدیک 

 هایگانجهت هدایت عملیات  غربشمال  عملکرد قرارگاه عملیاتی نحوه

  ،در ایام جنگ
ً
ی زمینی یا قرارگاه وطریق نیر  بزرگ ازی هاتطراحی عملیا عمدتا

و هیم د انجامرا  هاریزیطرح ستیمتوانمیما فقط . دشمیبه ما ابالغ و  تهیه نبیا)ص(االخاتم

 .یمکردمیعملیات  نیرو برایاست ودرخو  پیشنهادی زمینی ویر به ن
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اعالم  ،گرفته انجامهای ریزیطرحدیزه عراق با یا قلعهو  برای تصرف شهر سلیمانیه مثالً 

و  وسعت به توجهبا . فقیت به پایان برسانیموت را با مداریم تا عملیا نیرو نیازفالن قدر  کردیم

 داغهای داالمپر هوبه کو  دوشمیع و شر  جنوبخرمشهر در  و واز فاما که  کشورز جغرافیایی مر 

د تا این مرز گسترده ی زیادی را الزم دار هایگان، دوشمیترکیه ختم و  عراقو  ایران در مرز واقع

طقه نهای عربی مکشور  از طریقعظیمی که های به پشتیبانی توجهعراق هم با . شش دهدورا پ

 .بودده وتقر نمدر مقابل ما مسو  بی را تشکیل دادهوهای خونیر ، دشمیبرایش 

ما و  دشمیدی منجر ومحدی هاتما به عملیاهای بیشتر طرح شرایطیچنین  در

 انویم تکردمیسعی . بدهیم انجامدی را وعملیات محد ،مشخصی در منطقهستیم توانمی

تیار ما تا در اخ بودیی نوزیرا نیر . کاهش دهیم، یمکردمی رداو وابا تلفاتی که به را  رزمی دشمن

 .قرار دهند

ه منطقه بتقدم را  ،رفتندگمی ح باال تصمیم به اجرای عملیات بزرگیو سط اگر فرماندهان  

رهای چرا که شه. وفا و المقدسبیت، خیبر، مانند عملیات بدر ،ادنددمی کشور جنوبعملیاتی 

هم باعث شد  هاتهمان عملیاو  بودخیز عراق در آن مناطق قرار گرفته نفتو  حساسو  کلیدی

ک و ما حتی برای عملیات در منطقه کرک. نفت صادر کند جنوباند از منطقه ونت کشور عراقتا 

متر ولکی ۴۱تا د چهل وحددریم که از یک سلسله ارتفاعات بودکرده  بینیپیش هم عراق

 .دشتو  اهر وسیدیم به تپه ماهر مییم تا کردمیر وست عببایمیهستانی وک

 را هایشتانکاهد وبخزرهی  واحد اد که اگر یکدمینشان  مانایهبرآوردو  ماهای بررسی

ه تا بیست حداقل پانزد ،ر دهدوهستانی عبور از این معبر کبَ با یک دستگاه تریلی تانک ،تک تک

این شرایط با تکنیک ما تطبیق . د تا یک لشکر زرهی آن مسیر را طی نمایدکشمی لوز طور 

ست عملیات ما را به شکست منجر توانمیخطرات زیادی را نیز به دنبال داشت که و  نداشت

به . دویا از بین بر و  دوایی دشمن این معبر مسدوهی هابمباران سیلۀوبه بودزیرا ممکن  ؛نماید

 ذال، بودد نوجومها ونیر رزمایش  فضای کافی هم برایو  نداشت جاییهبراهی هم  اینکهعلت 

 .کنیمریسک و  ی این عملیات حسابوم ر یستتوانمین

 عبرمدر ، کالسیکو  لیوهای اصتاکتیک ر اساسب را ایکارهای حرفهو  عملیاتدر نتیجه 

ی بهترین عملیات در آن زمان. یمخوردمیبه مشکل بر و  دهیم انجامستیم توانمین غربشمال 

 تمهیدات الزم ،که در آن عملیات بود منطقه حلبچهعملیات در ، داد انجام که سپاه پاسداران
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ه بو  ندوانستند بر ودادند تا ت انجام عظیمی را کارهایچهو  زدندهم را هایی نلوتو  را دیدند

 .برسند حلبچه

رفت که از آن ارتفاع به گمی رتومتری ص 9۴۴۴هم از یک ارتفاع  واحد پشتیبانی همان

ن مسیر یگان تک کننده را تدارک ست در آبایمیو  قرار داشت حلبچهشهر  پایینسمت 

یپ از یک ت، غربشمال  ه شرایط منطقه درب توجهما با . بودمشکلی  بسیارند که کار کردمی

یا  و د در منطقه پیرانشهروادیم که یک عملیات محددمیر ودست و یمکردمییک لشکر را آزاد 

 هوکر ویا س ،د در منطقه سردشتویا یک عملیات محدو  دنده انجام لوالنمنطقه در یک عملیات 

به . شهر سیلمانیه عراق را تصرف کند» :گفتیمهم گرگان  9۴لشکربه  یادم هست، بانهو 

 «.آزاد کندو  تک نموده 9تیپرا با  ی دزلیهم گفتیم باال  سنندجپیاده  ۳۱لشکر

انیم به دشمن ضربات وادیم تا بتدمی مانجا غربشمال  را در قرارگاه هاریزیطرحما این 

هم و  هم برای ما، دومحدی هاتعملیا. ریموبیا پایینرا  اشرزمیان وتو  کنیم وارد زیادی را

تیم سخوامیکه  بودعملیاتی  ترینسخت مثالً . بود مترقبه غیرمنافقین و  ش عراقبرای ارت

برای  9تیپ. شد با تک منافقین زمانهمتک ما  هیم کهد انجامپیاده  ۳۴لشکر 9تیپسط وت

 .رد کردندوبه تک منافقین برخ اتفاقی صورِت به، آنهامحاصره و  منافقین دور زدن

ناگهان در . دور میب پیش وعملیات خو  دانکردهکه منافقین را محاصره ند بودشحال وخ

رد ومو  ندکنمیاندازی ا تیر از سمت عقب به م، دوگزارش نم 9تیپفرمانده  ،حین عملیات

 «.بگیرید زیر آتشو  را ببندید به رگبار آنهاهمه » :به فرمانده تیپ گفتم. ایمتهدید قرار گرفته

 را را رهااسد وشمیر ومجبشدید آتش  زیر، باشد اسیر گرفتهشرایطی دشمن  در چنین اگر ازیر 

 .رسید مانکمکبه  ما العملعکسشبختانه وخ. دشان را نجات دهندوجان خو  کرده

یا کسی از منافقین و  اگر زخمیو  دوعمل ش وارد ر دادم سریعوهم دستر وتکا واحد به یک

  ،متوارت مقودر صو  اسیر کنند ،در منطقه مانده
ً
های ویر انیم نوند تا بتودرگیر ش آنهابا  شدیدا

 لبتش برای همه جااثر آ ،مبودی منافقین ریخته وآتش سنگینی را که ر . دمان را نجات دهیموخ

ر د «.آسا نجات پیدا کردیممعجزه صورِت بهما » :فتگمی زیرا فرمانده تیپ ؛بودر وآتعجبو 

چنان از ترسشان به زمین چسبیده و  .ندبودگیر شده منافقین زمین ،هاآتشهنگام اجرای 

 .نجات دهند خود راو  ه درگیری خارجند از صحنبودانسته وها توند که نیر بود

تیم انسوشبختانه توخ. یندآمیدارند و  هستند سر منشت همه پ نده تیپ گزارش دادفرما

. نفر از منافقین به هالکت رسیدند 99۳تعداد ولی  ؛نفر زخمی عقب بکشیم ت تیپ را با دونفرا
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نفرشان به  99۳اذعان کردند که تعداد  خود منافقینحتی و  های بیگانهوز تمام رادیودر آن ر 

ه ب ،بود هدطرف پناهنده ش ی هم که به آنضد انقالبن وحانیوه یکی از ر هالکت رسیده ک

 .انده استوشان نماز خجنازه

 ی زمینی ارتش در جنگ تحمیلیوعلل عدم افزایش لشکرهای نیر 

در ولی  ؛ز کردوتجااسالمی  ایرانلشکر به خاک  دوازدهایل جنگ تحمیلی با و عراق در ا

جنگ  اردو  زی کهوما ر . لشکر رسید پنجاهبه بیش از  عراقپایان جنگ استعداد لشکرهای ارتش 

سری  یک، پاکسازی کارکنانچرا که تعدادی از  ،یمبود از هم پاشیدههمانند یک ارتش  ،شدیم

 تعدادی هم فراری، ندبودیا باز خرید کرده و  دشان را بازنشستهول انقالب خو  ا و  هم در اثر آن ج

 کارکنانیک عده از . ندبودهم از خدمت ترخیص شده  یفهوظ سربازان. ندبودیا اعدام شده و 

 خود ادامهبه خدمت و  انندممیآیا ، اهد شدور خوشان چطوضع تنددانسمینارتش هم  پایور

نگ ج واردجمهوری اسالمی ایران  یتی ارتشوضع چنین با این بعد نیستند! زویا ر و  هنددمی

مان ایهواحد که ما بوداین  ،ما نظامیان داشتیم هنری که ترینبزرگ. شدبا ارتش متجاوز عراق 

یز تجهیزاتشان نو  ندبودریخته  وحی هم فر واز نظر ر و  ندبودرا که دارای استعداد بسیار کمی 

 دیمومجنگ ن وارد شده را سربییم ارتشی وبهتر بگ، ندبودآماده برای عملیات نو  حاضر به کار

 .در حین جنگ بازسازی کردیمو 

 و دش را در شرایط جنگی بازسازی کندوانست خوارتش ت ،اسالمی انقالبروزی پیبعد از 

 سپاه پاسداران ،جمهوری اسالمی ایران ارتش ازاتوم به وز نماید وآماده مقابله با دشمن متجا

 نریتمتعهدو  بهترین. رفتگمی انقالبی شکلو  متعهدو  شوجخودهای وز از نیر ور ه ز بوهم ر 

 ،ندبوددشان دیده وسطح خ بی را دروخی هاآموزشو  سربازانی که در ارتش خدمت کرده

. فرماندهان سپاه پاسدارانو  سرداران جملهاز  .لیه سپاه پاسداران را تشکیل دادندواهای هسته

دشان درست کنند وهم فکر خو  ارهوست داشتند یگانی هم قوهم د ،ندبوداین افراد هم متعهد 

از  جدای آنها بگوییمیم توانمیپس ن، دشانوهمفکران خو  ستانوع کردند به جذب دو که شر 

 .ندبودارتش 

کیفی به  و جهت ارتقای کمی کشورالن و مسئ توجهبیشترین  ،سپاه پاسداران گیریشکلبا 

 و  ف گردیدوسپاه پاسداران معط
ً
 أمینت و خریداری نگیغنائم جو  نیز از ارتش آنهاتجهیزات  عمدتا

های دیگر به دلیل شرایط سیاسی به ما کشور در شرایطی قرار داشتیم که  اینکهضمن  .دشمی

 .تندفروخنمی ایرانبه  هاتحریم واسطۀبهرد نیاز را ومهمات مو  حتی تجهیزاتو  ردندکنمیکمک 
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د ارتش را از نظر وجوی مهایگانکه همان  بودات فرماندهان ارتش این جهتو میتما روازاین

بیشتر اما  ،یی هم در ارتش تشکیل گردیدهایگانالبته . نمایند جوییصرفهو  کیفی ارتقا دهند

 درولی  ،بی داشتندوند که در حین جنگ تحمیلی هم عملکرد خبودی پیاده هایگان آنها

ی هاانیگ انستونت هاتحریمو  کشورحاکم در  سیاسی جو   به دلیلی زمینی ارتش وع نیر و مجم

د ابتدای جنگ تا وجوی مهایگانی زمینی ارتش با همان ونیر و  عمده زرهی را تشکیل دهد

 .دومشرکت ن هاتدر کلیه عملیاو  ر فعال داشتوعملیاتی حض در مناطقپایان جنگ تحمیلی 

ت هیزااز نظر تجولی  ،بارها بازسازی شدندو  ه بارهاوارد تلفات به دلیلی زمینی وی نیر هایگان

و  کارمندان، اندار درجه، اما افسران؛ داشتند ی قرارپایین سطح در خودنسبت به دشمن 

با و  هابا تمامی کاستیو  ایثارگری، قدرت ایمان، ی زمینی با فداکاریوی نیر هایگانسربازان 

ع و سال جنگ تحملی را اداره نمایند که شاید این نانستند هشت ودشان توی خروزشبانهتالش 

 .مدآمید از عهده هیچ ارتشی در جهان بر نعملکر 

 کشور غربشمال  به جنوبفرماندهان از منطقه عملیاتی  توجهعلت 

. فرماندهی نزاجا جناب بود وی منطقه فاوفشار عجیبی ر  ،ی داردالعملعکسهر عملی یک  

ار باز هم باید این ک. به داد ما رسیدی وت» :دندومن فرم بار بهچند  صیادشیرازی سرهنگ علی

یک  و ایذائیشما یک تک . عجیبی است فشار وفا در منطقهی ما هایگانی وزیرا ر  د؛را بکنی

اهید از وخبه دشمن نشان دهید که میو  بدهید غربشمال  از منطقهنمایش قدرت دیگری 

 . این منطقه حمله کنید

ه ک گوییممی به مخبرهای آن طرف همو  یمکنیم ریزیطرحما چند تا » :گفتم به ایشان

نشان دهیم و  قرائن تک را به دشمن نشان دهیمو  اهدودهیم تا ش انجامچه کاری را  خواهیممی

ر داهد تک را وشو  در این راستا یکی از این قرائن «.تک کنیم خواهیممیکه از این منطقه 

د هم تعداو  بودآزاد شده مان ن در آن منطقه هم دستوچ. به نمایش گذاشتیم سردشت منطقه

م به حمله کنی خواهیممیگفتیم که و  دست داشتیم دیزه را درمعبر قلعهو  پازاوع دپنج ارتفا

 تکاور ۳9شکرلیک تیپ از  ،پیاده ارومیه ۳۴لشکرسط یک تیپ از وکه این کار را هم ت، دیزهقلعه

 .دادیم انجاماز سپاه  گردانیک و 

 ولی ،کردند بمبارانمنطقه را و  ظاهر شده در منطقهدشمن  از هواپیماهایند وفر  ۳۱تعداد 

طقه در من وبرای منطقه فا بودتمرکزش را گذاشته و  اندهوکه عراق دست ما را خ بودم شده ومعل

 .بودکشانده  وهایش را به منطقه فاور ارتش عراق همه نی .جنوب
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 «.هیمدمی انجام در منطقه ما یک عملیات خیلی بزرگ» :گفتند فرماندهان سپاه پاسداران

از  و مستقر کردند دزلیو  را بین ارتفاعات دشه آنهاو  کردند انومنطقه مری وارد لشکر را ولذا د

تفاده نل هم اسواز آن تو  معبر دیگری را نیز باز کردند به سمت حلبچهو  نلی زدندوت ،یک معبر

 .ند اتفاق افتاددانمیآن ماجرای حلبچه که همه  نهایتکه در  ها را حرکت دادندوکرده نیر 

را کم  وی منطقه فاوفشار ر  تنهانه  ،داد انجامدر آن منطقه  آن عملیاتی را که سپاه پاسداران

 یهابدشمن آن منطقه را با بمو  نامساعدی قرار دادیت وضع را هم در بلکه حلبچه، نکرد

  .کرد وارد تلفات زیادی راو  دهوشیمیایی آل
ً
در  .را هم شیمیایی کرد ومنطقه عملیاتی فا ضمنا

 99۳۱فروردین  ۳۱در تاریخ  وفا متأسفانه، بود در جریانحلبچه  که عملیات درحین  همان

 .ردیمونیا به دستفقیتی وم ،ط کرد که ما از این تغییر نگاهوسق

ستیم عراق خوامیانداختیم؟ ما  غربشمال  چرا نگاهمان را بیشتر به وضع با این

رده باالی جنگ باید هدف اصلی  فرماندهانولی  .بکشاند غربشمال  هایش را به منطقهونیر 

در حقیقت اصل هدف  هدف اصلی دشمن چیست!ند یافتمیدر و  دندشمی توجهدشمن را م

هدف اصلی ، ایل جنگ که خرمشهر به اشغال ارتش عراق در آمدو همان ا. بود ودشمن تصرف فا

و  دبودر قرارگاهی نشسته و  بودرفته  صدام هم در آن زمان به بصره .بودما آزادسازی خرمشهر 

 .دوباید آزاد ش وکه منطقه فا بوداکید داده  رودست

 دستگاه تانک ۱۱۴ با، بودارتش عراق  ۳صدام سپهبد ماهر عبدالرشید را که فرمانده سپاه 

ر ور دستوصد همچنین،و  هایگانبه آن  هاآتشاع وتقدم انو  اپیماهای جنگیوهو  نفربرو 

. یردباز پس بگ ایرانهای ورا از نیر  وشیمیایی قصد داشت تا فای هاببمو  اهلهواستفاده از گل

دند که دشمن در شمیپل احداث شده تدارک  وسط دوت، ندبودمستقر  وما که در فاهای ونیر 

را از  وشک تاویک تعداد مولی  ؛مبودمن که آنجا ن. دومنهدم نمو  را زد هاپلآن  عملیات

یم ودبفرستاده  وهای مستقر در فاوبرای نیر و  گرفته غربشمال  هلشکرهای مستقر در منطق

و  یایوهو  زمینیی هاآتش زیر انواعو  ندبودقرارگرفته  بسیار بدیها در شرایط وآن نیر چون 

 ،صدام ایمنطقهی هاتسودو  های غربیکشور های تمامی کمکو  ی شیمیاییهابمباران

به دست و  ط کردوسق 99۳۱در فروردین  وباالخره فاو  کنند خود دفاعاضع وانستند از مونت

 .های ارتش عراق افتادونیر 

 از بعضی یم که دروشمی توجهم ،به مسائل جنگ در آن زمان بنگریمتر اگر ما کمی عمیق

 استکبارتا . یمکردمیبی تهیه ومهمات خ ،ردیموآمی به دستبی وخی هاسالحما  ،اقعوم
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 عراق قرار در اختیاریا سه برابر آن را و  برابر ود ،یمکنمیی ویشر پ هاید که ما در جبههدمی

ه بفقیتی وگیری آن شده تا ما مو یا باعث جلو  دهد الشعاع قراری ما را تحتواد تا پیشر دمی

 .ریمونیا دست

 .بودفرانسه به عراق داده  کشورهای میراژ را هند جنگندوفر  ۳۱تعداد  وگیری فابرای باز پس

 .یت در اختیار عراق گذاشتوک کشور ،ربَ دستگاه تریلی کمرشکن تانک ۴۱۴۴ نزدیک به

 .بودده ونم واگذار اتریش به عراق کشوررا  متریمیلی 9۴۱ و 9۱۱پ وقبضه ت سیصد

 یمردکمیاز طرق دیگر کسب و  ذ داشتیموما این اطالعات را از استخبارات عراق که در آن نف

در چنین شرایطی درست  «.دوشمیارتش عراق  وارد اردتجهیزاتی جدید د» :فتندگمی که

. کنیم یضورا تع آنهاتانک نداشتیم تا و  پوله توما حتی ل. دشمیعکس این قضیه نصیب ما 

ردگی پیدا کرده وخان خو  ده شدهوجنگ فرس دوراندر  قدریبهما  هایتوپو  هاتانکهای لهول

یراندازی ت دیمشمیر ومجب، لهودلیل نداشتن لبه ولی  ،دندشمییض وست تعبایمیند که بود

ارج از رده خو  دهوفرس هایشانلهولو  که در اختیار داشتیم هاییتوپو  هابا تانک قدرآن. کنیم

 .دندشمییم تا منفجر کردمیاندازی تیر ، ندبودشده 

 هاوپتله ولتیراندازی کند که  قدریبه توپخانهام که اندهوهم نخ هامن حتی در تاریخ جنگ

در چنین شرایطی ارتش عراق به ما . ندوفرسایش منفجر شو  اثر حرارت زیادیا بر و  سرخ شده

 ،وما را در منطقه فاهای کشتی، دشمیارتشی که از همه جهات پشتیبانی ، کردمیحمله 

ند ردکمیرا هم به ارتش عراق  هاپشتیبانی اینگونه. ادنددمیبالگردهای آمریکایی هدف قرار 

تش ار و  که تجهیزات ما را از بین ببرد بودیکی از اهداف عراق هم این . دوا برقرار شوازن قوتا ت

 .کند بودرا نا

و  ارزمانو  نابع ما رام میست تماخوامیکه  بودهم این  آنو  داشت استکباریک هدف هم 

همین کار را هم داشت البته . یمودش شوباره محتاج خوله کند که ما دو  همه چیز ما را بگیرد

الحمدالله سیاست ما . را هم نیز به غارت ببرد آنهاست منابع خوامیو  کردمی کشور عراقبا 

زمان که در زیر  در آن. هم دست عراق راو  یمبودانده ورا خ استکبارکه ما هم دست  بودری وط

 یر ازرین تدببا کمترین امکانات با بهت، تدارکات قرار داشتیم بودکمو  فشار لجستیکی

انیم وبتو  دوپیدا بشای زنهوادیم تا یک ر دمیبه جنگ ادامه و  یمکردمیاستفاده مان وسایل

ند کردمی واگذار تجهیزاتِبالِدرنگ  کشور عراقبه ولی  ،نمائیماحیا و  ان را بازسازیهایمیگان

 .را پس بگیرد واند فاوتا بت
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جنگ  دوراندر  کشور جنوبیات در منطقه به عمل جنگ فرماندهان اداره کننده توجهعلت 

 تحمیلی

میانی جنگ تا سال و  ی ابتداییهاسال در غربشمال و  ندهان به منطقه غربنگاه فرما

ی اجرا هاتعملیا جایبهفکر کنند اگر  ایعدهشاید ، بودکمتر  جنوبنسبت به منطقه  99۳۱

 یتواقعولی  ،بودجنگ بیشتر فقیت ما در ورفت مگمی انجام غربشمال  در، جنوبشده در 

ع منب ،ذخایرو  از نظر منابع هااستانمان داریم که این کشوریی در هااستاناین است که ما 

در  ،انگاه زرگو نیر  مثالً . غیرهو  برقو  سدهای آبی ،آب ،ازگو  از نظر نفت. هستند کشورحیاتی 

 ورطهمین، کردمی تأمین را استانبرق سه  رد اصابت قرار گرفت کهون مرتبه مجنگ چندی

 ستاناذخایر در حد و  از نظر منابع گاز منطقه کردستانو  نفتهای یا چاهو  سدهایی که داشتیم

ابع من از طرفی، ،زستان داردوخ استانذخایر و  نیاز به منابعو  راستارز بَ و  نیست زستانوخ

 ستانااز نظر اقتصادی نیاز به  کشوری هااستان میتماو  ردندوآیمزستان برایمان ارز وخ استان

 .دارندزستان وخ

ا از پیاده کند ت کشوربی برای واهد یک استراتژی خوبخو  دیش باشددورانکه  ایفرمانده

 اینکهغم به ر و  هددمیتقدم  هااستانبه ، ردوبرنخنظر اقتصادی در آن شرایط به مشکل 

ارزش و  هستند دارای تقدم نیز، اهمیت هستندو  شدارای ارز ورکشی هااستان میتما

و  شده واقع یرودر ک استانیک  مثالً . دکنمیدیگر فرق  استاننسبت به  استان اقتصادی هر

 از نظر استانیک . رزی اهمیت زیادی داردودر گیالن یا مازندران که از نظر کشا استانیک 

ر هم از نظ استانیک و  از نظر صنعتی استانیک  ،رزیوالت کشاو دیگر محصو  گندم تأمین

های چاه، ایالم استان مثالً . خیلی مهم است هااین تقدم ،گازو  نفت ذخایرو  ابع زیر زمینیمن

ط به عراق است وعلی شرقی مربو  علی غربی، که چاه نفت بیات بعد از دهلران انفتی م

خانه عراق که این طرف آن نفت هسیم بر میسپس ، آن طرف آن زرباطیهو  یم به مهرانسر می

ارزی و  ماست که برای ما ارزش حیاتی کشورخیز مناطق نفت ،تمام این مناطق. مال ماست

 نبیا)ص(االبه نظر من بهترین تاکتیک را قرارگاه خاتم .دنست در تقدم قرار گیر بایمیدارد که 

و ایالم به کار برد. البته ارتش عراق هم تمامی تالش  به کار برد که تقدم را برای حفظ خوزستان

 برد تا آن منطقه را از ایران جدا کند.و فشار نیروهای خود را در منطقه جنوب به کار می

 اینکهن وانستیم بدوت، ان جزئی که داشتیموتند ما با همان وبه لطف خدا غربشمال  منطقه

ا بولی  ؛دمان حفظش کنیموخ ،یموهای دیگر بشواحد زیانی برایو  اصطالح ضررحمل بهمت

 .مشقات بسیار زیادو  ل زحماتبا تحمو  ایثار
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و  غرب تعریفو  جنوبقدری که از رزمندگان اسالم در زد زیرا آنوسمی من همیشه دلم

در  آنها کهدرصورتی .به عمل نیامد غربشمال  از رزمندگان در منطقه، ندتقدیر کردو  تمجید

 روزشبانهخارجی و  با تالشی مضاعف به نبرد با دشمن داخلیو  شرایط ترینسخت

را  هاتتمامی عملیا غربشمال  که در منطقه آنهامیت وزد به مظلوسمی دلم. یدندجنگمی

 .ان در شرایطی بسیار سخت به شهادت رسیدندبسیاری از آن عزیز و  ادنددمی انجام

رده ک اشمثلهکه شهیدی را  کمتر شنیده یا دیده شده کشور جنوبدر منطقه عملیاتی 

 اما در منطقه ؛مثله نشدندولی  رزمندگان اسالم شهید شدند کشور جنوبدر . باشند

 آب. ندبودنده سپس به شهادت رساو  زاندهورا س آن وما شهید داشتیم که با ات غربشمال 

دستش را قطع ، ندبودرده وچشمانش را از حدقه چشم در آ، ندبودش در چشمانش ریخته وج

 و  ندبودکرده 
ً
 اند.ردهونیا بار را هم برای یک اسم آن شهدا. ندبودکرده  اشمثله نهایتا

 توانمین دیگر در جاییرا  غربشمال  میت شهدایومظل یموگمی برای همین است که

 واقع ،با همین ایثارها هاسختیو  شکالتم میما ما با تماا ؛دید
ً
 از منطقهحیه باال وبا ر  ا

مان رکشومرزهای  از همان ابتدای جنگ .را به کار بردیم ونیر  کمترینو  کردیم دفاع غربشمال 

 ،بودعراق اشغال کرده ارتش متجاوز مان را کشوریک مقداری از خاک  چهگر. را حفظ کردیم

 .عراق باز پس گرفتیمبعث ارتش های ونیر از دست  ،ی بعدهالسادر ولی 

در برخی مناطق هم در یک و  فتیمدمان قرار گر وط مرزی خوی خطوما درست ر 

های یا دامنه ۳۱91 ارتفاع و شیلرمنطقه مانند . یمبودشده در خاک عراق مستقر هایی تمقس

مین ز ،در بعضی از مناطق. پازاوارتفاعات دو  دشتسر االنیا منطقه  انودر مری رنوسارتفاعات 

و  میبوددمان ودر یک قسمت در خاک خ ،یمواضعی مستقر شوکه در چه م کردمیبه ما دیکته 

آن  برو  سنجیدیممی زیرا شرایط پدافند را ؛ر خاک عراقمتر دوسه کیل وهم دهایی تدر قسم

 در منطقه انهشبختوخ. ادیمدمیرا آرایش  هایگانط پدافندی وشرایط زمین خطو  اساس

 به تصرف دشمن در نیامد.مان کشوراز خاک  هیچ قسمتی غربشمال 

 (زمین منطقه عملیات) جغرافیایی شرایط جنگیدن بر اساس منطقه 

 ،اظ جغرافیاییمان که از لحکشور جنوبو  غربشمال و  غرب در مناطقنه نبرد درباره صح 

ب معایو  چنین مناطقی محاسن جنگیدن در نحوهو  با هم فرق دارندغیره و  هابلندیو  پستی

 .دوشهمه چیز مشخص می دیوحدتا ، یمواگر من یک اصل را بگ، هر منطقه
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 دواپیما خوبهترین شکارچی هی ول ؛یایوپدافند ه گوییممیدرست است که ما 

، انهستوبهترین شکارچی رزمنده ک. تتانک اس خودبهترین شکارچی تانک . اپیماستوه

 .هستان استورزمنده ک

 جنوبدر و  دشت مهران، دشت دیره، غرب مانند دشت ذهابی هاتما زمانی که در دش

 که عمدت تا شهر آبادان از شهر مهرانو  طالئیه، گرمدشت، انآزادگدشت  ،عباسدشت، کشور
ً
 ا

 ماهیواگر هم بخ ،مناسب نیست در دشت پیاده واحد کاربرد. دشت هستندو  مناطق مسطح

چرا ، اشدبر زرهی بدارای نفر واحد یعنی. پیاده مکانیزه باشد واحد یم بایدکار ببره پیاده ب واحد

. رددگمی تلقی بسیار مهماصلی اصل آتش هم و  مهم استدر دشت که اصل سرعت برای ما 

 ،تندهس مؤثر شلیک شده کامالً های لهوگلو  زیاد استو  مستقیم زیرا دید در مناطق باز کامالً 

 .دنیر گمی انجامبا سرعت و  خیلی سریع هابانیدیدهزیرا 

وجود  یک عنصر رزمندهدر مقابل  زیادیهای عارضه، یهستانوک در مناطق کهدرصورتی

در . ندوش واقع مؤثر هاسالحنه تیر مستقیم و  رت پذیردوص مؤثر بانیدیدهرد نه گذانمیدارد که 

ر رد اصابت تیوکرده مکه مخفی  خود راد دشمن توانمیهستان به ندرت یک عنصر رزمنده وک

 .ر دهدمستقیم قرا

فاع ارت ترینکوچککه  غربشمال  یدهسر به فلک کش هایکوهستانکاربرد تانک هم در 

 متر ارتفاع دارند که سه هزار رنویا س ومتر ارتفاع از سطح دریا دارد تا ارتفاعات کد ۳9۴۴ن آ

 در آن را تانک کاربردکه دارد وجود  مختلفای هبسیار زیاد در دامنهشیارهای  زیرا ؛کم است

ی هاحسال. بهترین دواستفاده نم توانمیناقص  صورِت بهپ تانک هم واز ت .دکنمیکم مناطق 

 9۴۱تیزرهای وهو  متریمیلی 9۳۴، ۱۴، ۳۴های انداز خمپاره هستانوص رزم در کومخص

  .ندکنمیاجرا  خوبیبهرا  که تیر قائمهستند  مترییلیم

هم  متریمیلی ۳۴9و  مترییلیم 9۱۱، متریمیلی 99۴تیزرهای دیگر مانند وهو  هاتوپ

قائم را  نیز تیر آنهاالبته . دونم توانمیبهترین استفاده را  آنهازمانی های لهودر آن مناطق از گل

حل م زیرا ؛هستانی بهتر استودر مناطق کهای زمانی تیر اثر آتش  اما ؛ندکنمیاجرا  خوبیبه

بیشتر در ضد و  دی هستندویا در مناطق محدو  ی ارتفاعاتوهستانی ر ودر مناطق کدشمن 

از  و ندکنمیرا گزارش  آنهادر خط مقدم محل  توپخانه هایباندیدهو  ندوشمیمستقر  هاشیب

 و دید مستقیم معم
ً
 .مخفی هستند ال
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یکی اصل ، ند استخیلی برای ما ارزشم ،اصل ود کشور جنوبدر منطقه  کهدرصورتی

دمان را به دشمن وزیرا ما باید خیلی سریع خ ؛قدرتو  دیگری اصل تمرکز در آتش، سرعت

 .اشغال کنیمو  شان را تصرفاضعومو  ات زرهی دشمن را منهدمو اد، یمودرگیر شو  برسانیم

 اهیم یکویم چنین سرعتی را داشته باشیم که بختوانمین وقتهیچهستان وما در کولی 

 در مناطقباید . تصرف کنیمو  سریع حرکتمتری را خیلی  سه هزار( ارتفاع) الییسربا

 .تپه به تپه بجنگیم، خیز به خیز هستانیوک

. یمدشمیقف وبه سمت دشمن مت یوپیشر و  متر حرکت اقع ما بعد از پانصدوبسیاری م

 یمکردمیاب را انتخیا باید یک تاکتیک دیگری . شتیمگمی ما به عقب بر بعد، زویا سه ر  وحتی د

مان زدیم تا به هدفمی رود معبری دیگرو  مناسبا زمین یا دشمن را از یک جنگل یو 

که  داردی بسیار زیادی هاتوهستانی تفاوبا مناطق کباز ی هانلذا جنگ در زمی. سیدیمر می

 .دخاصی نماین توجهفرماندهان به این اصل ست بایمی

 غربشمال  در منطقهوز نور ها در ایام عید وشرایط نیر 

یک ماه . مبودام نادهودر کنار خان گاههیچو  امبودهایام عید را در منطقه  هاسالمن در همه 

 را رهغیو  شیرینی اماناییوبرای سربازان در حد تو  یدمدمیقبل از عید برای ایام عید تدارک 

 .مکردمیتهیه 

 ددر حدوو  غربشمال  آمدند منطقه بودزیر دفاع و زمانی که ،یک سال امیر سرتیپ جاللی

. نداشت شحال شدم که حد  وخ قدرآن. ر آزادی به من دادندبهانیم سکه و  قطعه ربع سکه 9۱۴

ا ر  هامن تمام سکه «.اشکالی ندارد ،بردار دیهخوامیدت وخ هر تعداد» :ایشان به من گفتند

 رفتم هایگانبه شب عید . تقسیم کردم گردانو  هانوفرماندهان گر و  قالیهای فرمانده دستهبه 

ان احساس دار درجهو  سربازها اینکهبعد برای . یک سکه دادم فرماندهان به هرکدام از آنو 

 .دادم آنهارا نیز به  هااز سکهتعدادی  ،بدی نکنند

د اودیگر مو  برنج ،غنوقداری ر م متأهلسربازان و  اندار درجهخانواده  برایقبل از ایام عید 

تر تند راحبوده هدر جب کردم تا خیال همسرانشان کهمیشان ارسال خانه ببه در تهیه وغذایی 

 هم مقداری شیرینی آنهاتم تا گذاشمی نگردال هم در اختیار فرماندهان ویک مقدار پ باشد.

از تا رده سرب خودد در اختیار نفرات ل تا پنجم عیوز اودر بازدید ر و  را بخرند هاراکیوخ دیگرو 

 به سربازانیو  ادیمدمیط مقدم قرار وخط ایام عید بیشتر در را درمان ما بازدیدهای. قرار دهند

 .مکردیمسی وبور و  میددمیرا  آنهاهمه و  فتیمگمی عید را تبریک، ندبود سنگرها مستقر که در
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سربازان دیدار و  اندار درجه، با افسرانو  مکردمیمن در ایام عید به همه سنگرها سرکشی 

به  بیوحیه خومرخصی هستند تا با ر  نند در ایام عید فرماندهانشان درم که فکر نککردمی

 .دنبیندیش خودر یلیت خطومسئ

و  خانه کجاست، تمدانسمین من اصالً  99۱۴تا سال  99۳۴سال یعنی از سال  ل دهودر ط

همه  و ن کنیمومان بیر کشورکه دشمن را از خاک  بودین ام تمام فکر . مبودفکر مرخصی ن اصالً 

 .بی برسانیموخ انجاما به سر جنگ ر  اینکهو  بودهدفمان حفظ این مملکت 

 آن در جنگ تأثیرو  زیردستان شناخت فرماندهان از

های ویژگی بهو  بشناسم خوبیبهدم را ودستان خزیر و  م فرماندهانکردمیمن همیشه سعی 

. مودب البته بستگی داشت که در چه شغلی. آشنایی پیدا کنم آنهاحیات ور و  یتخصص، اخالقی

را  نهاآ کامالً و  مکردمیتا فرمانده دسته افسران را به اسم صدا ، مبودزمانی که فرمانده تیپ 

 خصو. ناختمشمینیز شجاعت داشتند را و  ندبودر وسحتی سربازانی که ج. ناختمشمی
ً
 صا

 وخ، درخشش داشتندعملیات ی اهشب ه درسربازانی ک
ً
ق یورا تش آنهاو  فتمر می دم شخصا

، دنبودرده ودشمن را از پای در آو  شده درگیرشجاعانه سربازانی که شب با دشمن . مکردمی

 .ردمکنمیش وفرام گاههیچرا  اشچهرهو  پرسیدممی اسمش را

از و  ودبترسیده  اشدسته فرمانده، سردشت االننعمتی در منطقه  بهادربرای مثال سرباز 

با و  ودببه عهده گرفته دش فرماندهی دسته را وین سرباز خا. بودفرار کرده و  صحنه گریخته

 .بودرا به هالکت رسانده  آنهاو  منافقین درگیر شده

را  هافرمانده دستهولی  ناختمشمیرا  هاگروهانتمام فرمانده ، مبودزمانی که فرمانده لشکر 

یشتر بو  هاتیپو  رهمه فرمانده لشک، مبود غربشمال  فرمانده قرارگاه وقتی ،ناختمشمیکمتر 

ا ر  کنندهعملی هاگروهاندی از فرمانده وتعداد محدو  ناختمشمیرا نیز به نام  هاگردانفرمانده 

 .اختمنشمیند را به اسم بودده جسارتی هم به خرج داو  ندبودب عمل کرده وهم که خ

 . اهلش بسپاردو  دانن است که هر کاری را به کار ای فرمانده هر ظایفو یکی از
ً
ر د خصوصا

از نظر  ،از نظر اخالق ،زشوبیند که یک افسر از نظر آممی ایفرماندهیک  وقتی ،مناطق عملیاتی

 عنیی ،حشت داردو ی جنگصداو  راز سولی  مسائل دینی خیلی باالستتعهد به از نظر  ،تعهد

فرمانده باید ، صحنه را ندارد در آنماندن  اعصاِب ، دوشمی منفجرای لهوبمبی یا گل وقتی

ا ت در شغلی انتصاب دهد را وباید اولی  بی استودرست است این افسر آدم خکه تشخیص بدهد 

 و جسارتولی  ؛ندارد زم راممکن است فردی هم باشد که آن تعهد ال . اند بهتر خدمت کندوبت
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 میدان در دشمن زیر آتش شدید درو  شدیدی هابمباران در موقعو  دارد ایالعادهفوقشجاعت 

 نترلب کویگانش را هم بسیار خو  دکنمیب دفاع وخیلی خو  یردگمی ب تصمیمونبرد خیلی خ

 .تعهدش کار کرد یوی مناسب ر هاتپس در فرصس ،داد هاب ادفر اباید به این . دنمایمیهدایت و 

. ه کنماستفاد هایموجسمی نیر و  حیور  هایتوانائیباید از تمام که  بوداین نظرم و  فکرممن 

 مینظای هاآموزش درصد زیادی ازجنگ  میدانبه عقیده من ، خی بردار نیستوجنگ هم ش

 .دهدمیزش وها آموشرایط جنگ به نیر . دز ومآمیرا به افراد  هاشگاهدان

 م
ً
 هود کاویا شهید محم الدین، مانند شهید زینمتدین باشندو  افراد متعهد کهاین خصوصا

 ودبار من کن میشهید ناصر کاظ. دمیدمیرا  آنهاجردی که من از نزدیک عملکرد ویا شهید بر 

 بوخ «.رفتم من، لش کن مهم نیستو: »گفت «.کاله آهنی بگذار سرت» :گفتم وبه ا که

ه ب متأسفانهکه  ش دادمانتقال پیرانشهر بیمارستان من هم به، زدو  هدف قرار دادرا  ودشمن ا

 .شهادت رسید

ات را که بیشترین تلف بودزه فرقش با ارتش مقابلش این ور  شش در جنگارتش اسرائیل 

. تداشسن سال  سی فرمانده لشکر، بودسالشان  ۳۱ان تیپش فرمانده. دفرماندهانش دادن

حاال . باالتر است اشروحیی وش هم نیر امیی جسوهم نیر ، باشدتر انوج هر چقدرفرمانده 

 .یردگمی بی قراروخیت وضع آن فرمانده در ،دواگر این شرایط با تدین هم ادغام ش

در جنگ فرماندهان . ندکنمیا هم فرق ب انیو ر و  حیواز نظر ر  هاانسانیت این است که واقع

 باید  ،شان سست باشدحیهورده باال چنانچه ر 
ً
ات از صحنه عملیو  یضوتع، شناسایی سریعا

 ستد میرزیگان یدیم که یک فرمانده دمیما . او نماینددیگری را جایگزین  فردو  ندوخارج ش

یضش وا تعر  وا بودتر متر عقبانصد پکه  ایفرماندهسریع با  ،پایش را در عملیات گم کرده استو 

 واقع آنها حیاتور و  لذا شناخت دقیق فرماندهان. یمکردمی
ً
 .از الزامات جنگ است ا

 غربشمال و  غربعملیاتی منطقه  شجاعو  فرماندهان شاخصتعدادی از 

ی بوعملکرد بسیار خ دوراندر آن  غربشمال و  غرب عملیاتیافسران بسیاری در منطقه  

ی هااز عملیات آنها از تجربه توانمیو  بودنظیر نبرد کم هایمیدانشجاعت آنان در و  داشتند

 رینظیبیدرخشش و  خاطرم ماندهز در وهن اسامی آنهااما افسرانی که . دواستفاده نم مختلف

ه ستند نام ببرم کن جانباز هواکنکه هم لیانوم از سرهنگ رستوانمی ،اندداشته هاتعملیا در

که  بود کدر جانباز مُ  ۳تیپسپس سر  ،بود پیاده ارومیه ۳۴لشکردر  یکی از فرماندهان تیپ من

 . ردوتیر خ در خط مقدم خود من یکنزد
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ه ن ز زنده است یاوهن دانممینو  بودن هان موکه فرمانده گر  زکوان جوست افسراناز  یکی

از خط مقدم  خواهممیان نوبه هیچ عن» :گفتو  که شجاعانه جنگید بود افسری تنهاکه 

ی ی کمکومن هم نیر  «.های دشمن را پاسخ دهمبدهید تا پاتک وشما به من نیر ، مویض شوتع

و  جنگیدو  ی کردمقابل دشمن ایستادگ هم شجاعانه در واو  اختصاص دادم هانوبه آن گر 

ردش در که عملک بودافسر بسیار شجاعی  وا. کرد وارد های دشمنوتلفات بسیار زیادی را به نیر 

 .بوددر شرایط بسیار بحرانی  پیاده ارومیه ۳۴لشکرنجات و  ط مقدم باعث حیرت همگانوخط

برای این افسر شجاع  صیادشیرازی لیجناب سرهنگ عی زمینی ونیر  یمن از فرمانده

 .تقاضای درجه کردم نظیرشبیی هاترشاد واسطۀبه

بود که در  نژادشاخص بود سروان خسرو آدم پیاده ارومیه ۳۴افسر دیگری که در لشکر

های زیادی شرکت نمود ایشان آزاده و جانباز بازنشسته و در حال حاضر هم در ارومیه عملیات

کننده بود و نیروها را او برد و آن او فرمانده یگان عمل ۱ساکن هستند که در عملیات کربالی

 نظیر هشت سال دفاع مقدس را با پیروزی به اتمام رساند.عملیات بی
 

  آنهاافسرانی که از این 
ً
و  هاتادرشو  فداکاری گاههیچند که بودهایی نخبه یاد کردم تقریبا

در  هااسامی آن متأسفانهند که بودی هم دیگر البته تعداد. اهم کردوش نخورا فرام آنهاعملکرد 

 درخشان در تاریخسربازان گمنامی هستند که ولی  ؛طلبممی زشوپ آنهااز و  نیست خاطرم

 و  رخشنددیمجنگ 
ً
تب مکو  احیای دینو  کشوردر دفاع از  هایشانایثارگری واسطۀبه مطمئنا

 .ب هستندومحبو  ردگار عزیزورایی نزد پر وعاش

 مشکالت ارتش در زمان جنگ

من روغن هفده  ،را نجات دهید هوپاو  یدوفرمان دادند بر  (رهخمینی) امامحضرت زی که ور 

ها را آماده ودر وختا م دونگهداری نمو  یسوسر و  یض کردمورا تع سیور  ی ذیلودر وخدستگاه 

 شیدندکمی متعهدانه زحمتو  ندبودکه در ارتش مانده  بوداین قابلیت فرماندهانی . حرکت نمایم

داده  یا فالن ماشین را، ید که به من زمین داده استود بگیکی بیای. قعی هم نداشتندوهیچ تو 

ت شده تربی اینگونهو  یمکردمینه رفتار وگما این. تیمگرفنمیما  ،ادنددیماگر هم به ما . است

 . نه چشم داشتیون هیچ گوبد ،کنیمکه باید خدمت  بوداعتقادمان بر این و  یمبود

 ظهیرنژاد علیقاسم سرتیپ در شروع جنگ تحمیلی، دمنمواشاره هم  که قبالً  طورهمان

تیمسار من » :؟ گفتمخواهینمیدرجه  وت مگر: »به من گفتی زمینی ونیر  وقت یفرمانده
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تا  درجه بدهید هاستوانبه این  !خواهممیرم درجه وبرای گ .خواهممیدرجه برای چه 

 من برای. ن کنیموبیر مان کشورخاک  دشمن را ازهای کانت خواهیممیما . ندوشحال شوخ

قام م به فکر، یمبودبه فکر مال دنیا ن، یمبودما به فکر درجه ن «.درجه نه برای. امآمدهشهادت 

  .ن کنیمومان بیر کشوردتر دشمن را از خاک وز  هرچه یم کهبود فکر اینفقط به ، یمبودن

ام در شدم که درجه سرتیپی توجهسال م بیستبعد از . قم چقدر استوتم حقدانسمینمن 

ق ومن حقولی  ،بوددش درجه سرتیپی به من داده وخ (ره)امام حضرت .فرمان نرفته است

ن به م )ره(م که حضرت امامکنمیی افتخار ومن از لحاظ بعد معنو  مکردمیسرهنگی دریافت 

 یکه فرماندهای ی زمینی آن زمان گالیه دارم که چرا درجهونیر  یاز فرمانده .داشتند لطف

م ور قم محوحقو  سال از حق بیستن مدت در فرمان نگذاشتند تا اینکه م ،ا به من دادندوکل ق

 .امماندهم وم محر قوحقو  حق ترینم که از ابتداییوبعد از گذشت آن همه سال مطلع شو  بمانم

 را در بانک بودی که زیردست من دومسرتیپ ، قموم بانک جهت دریافت حقبودمن رفته 

 :به من گفت وا. دکنمیمان از من بیشتر دریافت وهزار تپانصد  او حدودشدم  توجهم، دیدم

 قوز حقوشما هن» :به من گفت، قی مرا دیدوفیش حق وقتی «.را ببینم اتحقوقیفیش »

  «ید!کنمیسرهنگی دریافت 

 باالخره. یمبودن هادر زمان جنگ به فکر این چیز ما اصالً ، دمواشاره نم که قبالً  طورهمان

سام حسیدعه امیر وه در زیر مجمدم کوی آن زمان خهاگروهانبا کمک یکی از فرمانده 

و  دقم پیگیری شومسئله حق، بود صیادشیرازیهیئت معارف جنگ شهید سپهبد  رد میهاش

رگه به جایش بو  ل نداریموپ» :قم را آخرین بار گفتندوحقو  قم افزایش یافت که ادامه حقوحق

 «.یموگمی با صداقتو  که خالصانهاست هایی این مسائل ناگفتنی. دندسهام دا

بسیاری امثال  ،نه من، امکردهخدمت  در کردستانص وخصبه ،مانهویم مظلوگمی باز هم

 نه، جانباز شدند، جانشان را فدا کردنداز نفرات بسیاری . من که به من هم ارجحیت دارند

را  ()رهلصانه فرمایش امامن خاوچقعی نداشتند وت آنها. ستا باقی آنهای از نشاننه و  اسمی

دا هم با خ ما. با خدا معامله کنید، یدکنمیدارید کاری که  هر، ندبوده دوفرم ش کردند کهوگ

ل ومرا از من قب هایتالشو  زحماتاین  ندواخدآیا م که هست فکراین هر آن به و  کردیم معامله

 کرده است؟

امثال من و  برای من. رای من همه چیز استاین بند پذیرفته باشد که وارم که خداو دامی

که  یت این استواقع .ل کرده باشدوقب ندوکه خدا است همان، بهترین ماشین، بهترین زمین
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 واِن عنبه ،افراد گمنامی هم در جنگ. در جنگ قهرمانان زیادی به شهادت رسیدند که گمنامند

 .شدندعرفی مو  فومعر قهرمان 

 ی پایانی جنگهاسالها در ونیر  حیهوضع ر و

اهد وشن خور  مانبرایمسائل بسیاری  ،هاتیواقع یور  یموبر و  اگر از شعار فاصله بگیریم

 توجهمو  را بررسی کردند کنندهعملی هایگانکل یت وضع جهانی دومدر پایان جنگ . شد

ولی  ،هستند ردترُخ و تر خسته همه از، ندبودکه درگیر پدافند هایی واحد شدند که کل

ا زیرا همه م ،یمبودمستثنی ن امرما هم از این . شان بسیار باالستحیهوعملیاتی ر های واحد

ست داشتند ودهمه ، بودع پذیرش قطعنامه و ضوجنگ م ن در آخروچ. هستیم انسان

ف ویات معر عمل آنو  کله منافقین پیدا شدو  که ناگهان در این میان سر دوتکلیفشان مشخص ش

الم سط رزمندگان اسوبی توبسیار خ هم ضربهو  م کردومحککه هم دنیا  ستوپی به وقوع مرصاد

 .به آنان زده شد صیادشیرازیشهید  به فرماندهی

 ما در آن زمانی ول ،داشت تأثیر حیه رزمندگانودر ر  دلی ودو  نگرانیو  یشواین حالت تش

 خاطرِ  بهیم بودتصمیم گرفته و  یمبوداشته گذ غربشمال  ای در قرارگاهبا فرماندهان جلسه

 ،قطعنامه هم در حال اجراستو  درگیری هم که نداریمو  ها احساس بیکاری نکنندونیر  اینکه

تقر شش مسوی پونیر  عنواِن بهط مقدم وخط را در وتعدادی نیر و  ه عقب بکشیمها را کمی بونیر 

 یرهغ و سایلوو  بازسازی تجهیزاتو  تیراندازیو  تزش نفراوبه آمع کنند و شر  هایگانو  نمائیم

 .چی نکنندونفرات هم احساس پو 

افکارش  ،خبری هم نباشدو  مدت زیادی در یک سنگر بنشینداگر یک سربازی برای 

زش ومآو  کنترلو  جمع آنانتو  به عقبنفرات  ندنبا کشا کردیمما سعی می. دوشپریشان می

ردند ک پیشنهادحتی یادم هست که بعضی از فرماندهان . بخشیم بودرا بهیت وضع این آنها

در خط  انگردیک برای یک تیپ  .ره ببریداشکال ندا» :ببرند که گفتم هاپادگاننفرات را به 

که در خط قرار داشت  را دیگر گردانو  خط ربیاید دجدید  گردانهریک ماه و  کافی است

 «.زش باشندول آمومشغهم  هاگردان مابقی ،دیض نمایوتع

 عملیاتی برای سایر مناطق غربشمال  از منطقه ونیر  برداشت تأثیر

از منطقه  وه فایا منطقو  نویر مجنبرای عملیات خاصی مانند اشغال جزادر حین جنگ 

 شمیبرداشت  ونیر  غرب شمال عملیاتی
ً
ما ولی  .را داشت خودمشکالت خاص  د که مسلما

 گردانیک  استعداد بادشمن  ما ودیم در جلشمی توجهم ،یم به تهدید دشمنکردمینگاه 
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 رد گردانیم حداکثر یک کردمیدر چنین شرایطی ما سعی . است تقر شدهمس یت شدهوتق

 .یمکردمیریسک  همدر بعضی مناطق ی ول ؛نیم نه بیشترمستقر ک ومقابل آن نیر 

ی مثال برا. تر استناکاد کدام منطقه خطر دمیکه تشخیص  بودی زمینی وحق تقدم با نیر 

ا م .«برای عملیات مرصادرا بفرستید  پیاده ارومیه ۳۴لشکرر وتکا گردان» :من گفتند یک بار به

امیر امر  رتا سریع زی را فرستادیم به کرمانشاه گرداناین  ،با بالگرد شنوک برنهلیبرای  حتی

 ه زمین به آناز را را هم گردانسری از این یکولی  ،نرفتمدم وخ .دقرار گیر  صیادشیرازیعلی 

ن آ وارد را آنها ونتای ویوتهای ودر وخ باو  بودبسیار متحرکی  گردانن وچ ،دمومنطقه اعزام نم

ای هم بر  آنها. انایی آنچنانی نداشتندوعراق هم تآن زمان لشکرهای ارتش  در. دیمومنطقه نم

 .ندکردمیزیاد و  هایشان را کمومختلف نیر ی هاتدر قسم هاتعملیا

یک تیپ از  ،ر دادوبه ما دست سعدیحسنی حسین سرتیپ زمینیی ونیر  یفرمانده

 با فرمانده .ی چندانی نداردوما نیر  دیدم دشمن در مقابل. را آزاد کنیم پیاده ارومیه ۳۴لشکر

 گردانکه در مقابل شماست یک یی ونیر » :گفتم ،هم صحبت کردم پیاده ارومیه ۳۴لشکر

خط  پ را دریک تی ،مقابله کنید آنهاید با توانمیلشکر راحت  تیپ وشما با د ،یت شده استوتق

 رادر خط  ونیر  اگر عراق قصد اضافه کردن «.ک تیپ را هم در احتیاط قرار دهیدی ،بگذارید

 .گیریدبکار ه داشت شما هم این تیپ احتیاط را ب

ا در یم یک تیپ ر کردمیسعی  ،مشکالتی که در منطقه داشتیمو  هافتاریر گمی ما با تما

ه ما س گفتممی ،مبود غربشمال  زیرا زمانی که من فرمانده قرارگاه ،احتیاط داشته باشیم

د در انتومی ،در دسترس ما استو  این یک تیپ که در احتیاط ،داریممر قرارگاه لشکر تحت ا

ی هاتبرای عملیا ،دوشمیدش یک لشکر وخو  یک لشکر را برای ما بازی کند لزمان بحرانی ُر 

 .اقع خاص از آن استفاده کنیموانیم در موری که بتوفو  ریوضر 

 عمل وارد تا در آنجا نودر جزایر مجن جنوبرفت منطقه عملیاتی  ،یک تیپ را جدا کردیم

 واقع .دوش
ً
زیرا  ؛د خیلی خطرناک باشدتوانمیو  برای یک فرمانده ریسک استکارها  بعضی از ا

 . لیت اصلی با فرمانده استومسئ نهایتر هم باشد در واگر دست

در و  برداشت کردیم هاتوپخانهسطح  ارتش دری هایگانکه از  ۱والفجر مثل عملیات

ص وهای مخصونیر  من یادم هست که ۱والفجرعملیات  در. شدند اعزام ومنطقه فاپشتیبانی 

همین آتش و  اجه شدندوارتش م هایتوپخانهبا آتش شدید  ،عراق در مسیر کارخانه نمک
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 تیح، دنده انجامرا  انعملیاتشارتش عراق های ونیر  تا ارتش اجازه ندادهای توپخانهسنگین 

 4.ندعبور کن انستند از جادهونت

 غیرهو  انفرادی سربازان را مانند ماسک ضد گاز وسایل ما، ونیر ی هاتدر این برداش

ین ریسک لذا ا. ندبودکه بیشتر در تهدید دشمن  ذاشتیمگمی نفراتی در اختیارو  رفتیمگمی

 .دش جای بحث داردوخ ،بودخطر آفرین چقدر و  چقدر منطقی

 باید بر مبنایالبته ریسک هم . هددمیهم  انجام یک فرمانده کارش ریسک است کهولی 

و  غربیدم قرائن تک شیمیایی در منطقه دمیمن  وقتی برای مثال .اطالعات صحیح باشد

. مکردمیریسک  ،پنجاه است، احتمال تک شیمیایی پنجاهو  نداردوجود  کشور غربشمال 

لذا سعی ، بودده وفاده نممختلف است شیمیاییامل وع از بار دشمن ده وفا در منطقهاما 

های وز نیر یعنی ا .نمایم تأمینند را بودنفراتی که در آن منطقه مستقر تجهیزات  بودم کمکردمی

 .ادمدمی، ندبود خطرناک به نفراتی که در آن منطقهو  رفتمگمی غربشمال  مستقر در منطقه

به  صمیمین تا .ر برسانیمرا به صف آنهاتا تهدید  منمودمی واگذار تجهیزات کامل به کسانی

 گانی تجهیزاتشزمانی هم ی. رفتگمی رتوتجهیزات ص بودکم به علتکه  بودعهده فرمانده 

 .بودسایل نوو  جایی تجهیزاتبهنیازی به جا بنابراین، ،بودکامل 

از طریق دشمن هم مرتب ، داشتیمبعثی عراق با دشمن  مشترکمرز کیلومتر  9۳۴1ما 

 واقع ما، دشمییبانی های دیگر پشتکشور 
ً
و  تیمدشمن را نداشان پشتیبانی لجستیکی وت ا

کنیم  را تکه تکه واحد دیم یکشمیر ولذا مجب ،افی در اختیار نداشتندتجهیزات کمان هایونیر 

 .میراه بینداز، بوده درگیر رزم در منطقه خطرناک دیگری را ک واحد تا

راق ارتش ع مجانی در اختیارو  ر خریدبَ تانک کمرشکن یت تعداد زیادی تریلیوک کشور

 بجنوبه منطقه  از شمالالرشید را به فرماندهی سپهبد ماهر عبد زرهی ۳اند سپاه وتا بتداد قرار 

ی وما ر و  ردکنمیما کسی کمک  ولی ؛ندکردمی های عربی کمککشور به ارتش عراق . ردوبیا

ی هایگانت انتقاال و برای نقل هاجادهری در وعبی هانوما از کامی. یمبوددمان ایستاده وپای خ

                                                                 
 9۴۳ردانگگوید: در آن عملیات من با درجه سروانی فرمانده آتشبار یکم اکبر اصالنی می. نویسنده کتاب سرهنگ علی4

خاتم )ص(  ۳9شیر و زیر امر گروه توپخانه توپخانه بودم که در پشت رودخانه بهمن 99گروهمتری میلی 99۴توپخانه 
های آتشبار من دادند. توپآوردند و در اختیارمان قرار میقرار داشتم که با تریلی برای ما مهمات می پاسداران سپاه

 9۱۴۴۴متری تعداد میلی 99۴توپخانه  9۴9و  9۴۳گردانکردند. در آن عملیات روز شلیک میهمانند تیربار شبانه
 هاهای ما به علت شدت تیراندازینظیر بود. لوله توپوران جنگ در آن مدت زمان کمگلوله توپ شلیک کردند که در د

موشک در پشتیبانی  ۳۳۴۴۴توپخانه نیز در طول عملیات تعداد 99گروهکاتیوشا  9۱۳گردانچند مرتبه تعویض شدند. 
 از عملییات فاو شلیک کردند. 
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زیادی به ما کردند بسیار های مان در این رابطه کمککشورمردم و  یمکردمیدمان استفاده وخ

جنگ هستند که نقش زیادی در در  میسربازان گمنا آنها. قدردانی داردو  که جای تشکر

 .زی رزمندگان اسالم داشتندوپیر 

 جنگ تحمیلی دوراندر خودی ی هایگان های پدافندینداشتن رده تأثیر

که در تثبیت مناطقی که در  بودهای پدافندی جنگ نداشتن رده یکی از مشکالت ما در 

ا در پدافند ی گوییممی و لی داریموما یک اص. بودآفرین شکلردیم موآمی به دست هاتعملیا

هرکدام از این ، عمق رپدافند د گوییممی بعد، یهستانوکی هانزمی زمین صاف است یا در

 .اصلی با هم دارندوهم ف هاتعملیا

مان یل پدافندورده اهای ونیر  یم تازدمیریز باید چندین خاک جنوبدر منطقه  مثالً 

 دومریز در خاک هم یپدافندط وخط دومدر رده و  نددشمیل مستقر وریز ادر خاکو  ندفتر می

ط وخطرد نظرمان وپشت سر هم تا عمق م رتیببه همین تو  دندشمیهای دیگری مستقر ونیر 

 .ادیمدمیست آرایش بایمیپدافندی را 

تعدادی هم و  رفتاز بین  در جنگو  ل انقالبوامان زرهیهای برنفرو  هاتعدادی از تانک

ر از به غیمان زرهیهای واحد ما آنچنان. ندبودشده گیر یدکی زمین نداشتن قطعات واسطۀبه

 واقع زرهی که 9۳لشکر
ً
به مدت چهار روز از پانزدهم تا  عملیات نصر در) بودرده ودست نخ ا

ی هاشکوسط مور توکنیز در کرخههای آن لشکر تانکتعداد بسیاری از 99۱1 ماهدی نوزدهم

 .یگان مناسب در اختیار نداشتیم( .تکای دشمن منهدم شدندومالی

هایش را از تانکاز خیلی وزرهی اه 1۳لشکر خصوصبهو  زرهی کرمانشاه ۱9لشکر 9تیپ 

ی ویر ی ما نسبت به نونیر  در نتیجه ترکیب. هم چیزی نداشت سپاه پاسداران، بوداز دست داده 

 واقع دشمن
ً
 .بودعجیبی و  پیچیده یک ترکیب ا

 ،بگیرد ریز قرارپیاده نظام در پشت خاک یود که نیر وشمیهیچ تاکتیکی در دنیا دیده ن در

 و همین تعهد. بوداهند وخ پذیرآسیبزیرا ، دشمن ی زرهیومقابله با نیر و  درگیریبرای 

فتند در ر میق وشو  قوکه با ذ بودبسیجی ما های ونیر و  پیاده ارتشهای وجسارت نیر 

با  ،رد اصابت قرار دهندوم ۱. پی. جیآررا با  دشمن هایدند تا تانکشمیها مستقر ریز خاک

 اه تانکچند دستگمان پیادههای واحد ما هم به. هم نداشتند تریپیشرفته سالح اینکهبه  توجه

های تفنگ یاو  تجهیزات با آن انندوتا بت یمکردمیکمک را  آنهاو  ادیمدمی شکومو 

 .را شکار کنند دشمن هایتانک ،متریمیلی9۴۳
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انش را ونه ت. داشته باشیمهای پدافندی مختلف ستیم ردهتوانمیکه ما ن بودبرای همین 

دم را همان خط مق یمکردمیسعی  .در اختیار داشتیم را نه تجهیزاتشو  یش راونه نیر  ،داشتیم

ریز دیگر احتیاط هم یک خاکیگان برای . حفظ کنیم موجود امکانات و پیادههای وبا نیر 

ه یی کهاشبمگر . دواین احتیاط به کمک خط مقدم بر ، یم که اگر خط مقدم تهدید شدزدمی

مع تج ایمنطقهسپاه در و  های زیادی از ارتشورت نیر وکه در این ص کنیم ستیم حملهخوامی

آن و  میکردمیباید حمله و  بوداسمش دفاع نو  بودحمله ما قع دیگر تاکتیک وآن م .ندکردمی

 جفن ،از سه قرارگاه کربالهم  االنبیا)ص(خاتمقرارگاه مرکزی . تیمگرفمی ندماوآرایش را به خ

 .کردمی پشتیبانیعملیات را )ع( حمزه سیدالشهداو 

رتباط یک ا ،یک ارتباط تاکتیکی داشتیمدر منطقه عملیات ما  که بودع دیگر این و ضوم

شهید  ند،خدا رحمت کبرای مثال . یمبوددمان آن را ایجاد کرده وستانه که خودو  صمیمانه

ی بعض. مبودست وخیلی دبا او من  ،فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب علیاریب ویعق ۳سرتیپ

 وبجن در منطقهدیم یا شمی خبرهم باضاع واز او  یمکردمیرمز با هم صحبت  سیلۀوبهقات وا

 بودم دژکاسرتیپ  امیربعدش هم و  ندبود جنوبفرمانده قرارگاه  سعدیحسنی یک مدتی امیر

شرایط منطقه و  ضاعواز او  یمنمودمیگر را یاری یدیکو  یمبوددر تماس که همیشه با هم 

 .ذاریمگمی ما اسمش را ارتباط صمیمی. دیمشمییا وهمدیگر ج

د شمیی زمینی ارسال وکه برای نیر  بود هاای قرارگاهبهون هایباط هم که گزارشیک ارت

 .دیردگمی دیگر نیز ارسالهای شتش برای قرارگاهونوکه ر 

مطلع و  دیمخوانمیرا مناطق دیگر ای بهوهای نگزارش ،زنامهوساعت مانند ر  ۳۴هر  ما در

مه هو  ایارهوم ماهتجهیزات عظی کهدرصورتی. های دیگر چه خبر استکه در قرارگاه دیمشمی

 .دندشمیی ما در چنین شرایطی دچار مشکل هایگانکه  بودامکانات در اختیار دشمن 
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 وسط دولت جمهوری اسالمی ایرانت 598قطعنامهپذیرش 

از ایران پیشی  هابه این سو از نظر نظامی در تمامی زمینه 99۳۱عراق در حقیقت از سال 

گرفته بود و تنها چیزی که الزم داشت سربازان شجاع بود. احساس ناتوانی در برابر رزمندگان 

کنند  ه را نداشته باشند و گماننفس کافی برای یک حمل به ایرانی باعث شده بود تا آنها اعتماد

 باید همواره مدافع باشند.

نشان داد که قادر به خروج  هابه عراقی 99۳۱فروردین  ۳۱در تاریخ پیروزی سریع در فاو  

به آنها نشان داد که ایران  99۳۱در چهارم خرداد از الک دفاعی خود هستند. حمله به شلمچه 

سبب  99۳۱در چهارم تیر  مجنونجزایر است و سقوط فاقد نیروی پشتیبانی کافی در منطقه 

 ایجاد شکاف جدی در جبهه جنوبی ایران شد.

 داد که ادامه جنگ بیشبه هر تقدیر مجموع اتفاقات اقتصادی، سیاسی و نظامی نشان می

 ر نیز به این نتیجه رسیده بودند.از این صالح نیست و دولتمردان و سیاسیون کشو

یعقوب علیاری و امیر  ۳سرتیپ طعنامه در قرارگاه جنوب من وقبل از اعالن قبول پذیرش ق

ات وقت نیروی زمینی ارتش مالق یفرمانده سعدیحسین حسنیسرتیپ دژکام با امیر سرتیپ 

یرش پذ قرار است در خصوص: »و در خصوص مسئله جنگ صحبت کردیم. ایشان به ما گفتند

تعدادی « UN»ان  –کنم. از یوقطعنامه اتفاقاتی رخ دهد که تدبیر کلی را من به شما ابالغ می

 شوند.ر میآیند و مستقنماینده پیش شما می عنواِن به

 با هواپیما به تهران سعدیحسنیحسین یعقوب علیاری و امیر  بعد از آن جلسه من و امیر

 غربمال شگاه عملیاتی بازگشته و به قرار  به ارومیه مندآمدیم. من با یک فروند هواپیمای توربوکا

 کنیم یا قبولقطعنامه را قبول می بگوییمما در آن زمان در مقامی نبودیم که کشور رفتم. 

 کردیم.کرد و ما هم اجرا میغ میدستورات را به ما ابال االنبیا)ص(خاتمکنیم. قرارگاه نمی

 
ً
  امر جوانب االنبیا)ص(خاتمقرارگاه قاعدتا

ً
را تجزیه و تحلیل نموده بود و دقیقا

 خصوص پایان جنگ بررسی کرده بود. مسائل و موضوعات را درتمامی 

دستگاه تانک برزیلی داده بودند تا وارد سرپل ذهاب  چهارصدتعداد در آن زمان به منافقین 

های سرزمینی مانند شوند. توان آن زمان ما چه بود؟ به غیر از بعضی یگان شیرینو قصر

زرهی  ۱9یا لشکرکردند و که بومی بود و مردم بومی کمکشان می پیاده ارومیه ۳۴لشکر

 خیلی هاکردند. آن کمکبه آنها کمک می هاکرمانشاهی که آن هم بومی بود و خود کرمانشاه

ها به قوت خود باقی مانده بود. مشکالت بسیاری، ولی مشکالت اساسی یگان ؛سن داشتُح 
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ت مشکال به خاطرِ شد که فرماندهان به ما بگویند ها را احاطه کرده بود ولی باعث نمییگان

 قطعنامه را قبول کنیم.

سرزمینی بود، دارای مشکالت بسیار زیادی  اینکهبا توجه به  پیاده سنندج ۳۱مثاًل لشکر

پیاده را قبل  ۳۱ولی اسمش سرزمینی بود. اگر وضعیت لشکر ؛بود. افراد لشکر غیر بومی بودند

ب دارهای لشکر قبل از انقالسوم درجه ابیم که دویمقایسه کنیم در می اسالمی و بعد از انقالب

 ُکردی در لشکر نمانده بود. اسالمی نقالباپیروزی ولی بعد از  د،ُکرد بودن

ظامی های نای را جذب نیرودو تاکتیک داشتند، یا یک عده ضد انقالبهای گروه

 اشان ر د که اگر در ارتش بمانند خانوادهکردنکردند یا اینکه تهدیدشان میخودشان می

کردند، یا تقاضای بازخریدی کشند. این بود که آنها یا خودشان را بازنشسته میمی

به لشکر دیگری بروند،  سنندج ۳۱گفتند که از لشکررفتند. به آنها هم نمینمودند و میمی

ان پذیرفتند، به همین جهت کارکنمی بایست شرایط آنها رابلکه به هر ترتیبی که شده می

 رفتند.شدند و میاز خدمت رها می پایور

پیاده  ۱۱دیدند. مثاًل لشکررا می هاآسیب ترینبزرگلشکرهای غیر سرزمینی هم  از طرفی،

های بسیار درخشانی را هم اجرا کرده بود، ه به جنوب کشور اعزام شده بود و عملیاتخراسان ک

های زیادی شده بود. این لشکر با سرزمین خود فاصله زیادی داشت، دارای دچار آسیب

 شد.د که روز به روز بیشتر هم میمشکالت زیادی شده بو

ز رو مدت سه کهدرصورتیند دادروز مرخصی عملیاتی می به رزمندگان آن لشکر مدت هفت

ما کی نزد همسر و فرزندانمان » گفتند:ازگشت به منطقه بودند و میروز هم در ب و سه در رفت

 عجیب در روحیه افراد هااین دغدغه «رسیدگی کنیم؟ مانزندگیبرویم و چه زمانی به مشکالت 

 ۳۴کرلشهایی مثل لشکرولی در  گذاشت؛در مناطق عملیاتی تأثیر میهای غیر سرزمینی واحد

 شد حل کرد. صد نفراتش ترک زبان و بومی بودند مشکالت را میدر  1۱که  پیاده ارومیه

ین ا کار را به کاردان بسپاریم. گوییممییک موضوع هم مربوط به فرماندهان است که ما 

شناخت  توانمیزیرا کاردان را چگونه  ، ولی در عمل خیلی سخت است؛ای استحرف ساده

که کار را به او بسپارند. یک فرمانده چند عملیات خوب از افسری باید دیده باشد و چند نوع 

دار عملکرد مثبت را او انجام داده و یا از او مشاهده شده باشد و بگوید این افسر و یا درجه

را این افسر واحد رزمی » :گفت وانتمیکاردان است؟ مثاًل چون دوره تکاوری دیده است ن
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کردند که نه بسیار خوب عمل می هاافرادی را داشتم که در عملیات هابار «کند.خوب اداره می

 کرد.دوره تکاوری را دیده بودند و نه دوره دیگری، ولی از افسران دوره دیده هم بهتر عمل می

 مسئوالن به این نتیجه مسائل بس ۱1۱قطعنامهدر پذیرش 
ً
یاری وجود داشت که نهایتا

)ره( پذیرش قطعنامه خمینی توسط امام ۳۱/۴/99۳۱در تاریخ  یدند که آن را بپذیرند کهرس

در منطقه عملیاتی  عمرانو حاج همچون شیلرزمان ما در مناطقی  در آناعالم گردید. 

 کشور عراق به قطعنامه عمل نکرد. بودیم. در همان زمان در خاک عراق غربشمال 

ه در گفتند مناطقی کنشینی کنند و میکردند که عقببعضی از فرماندهان هم قبول نمی

مکان زیرا ا ؛یم به عقب بازگردیمتوانمیدست ماست )مانند ارتفاعات( تاکتیکی است و ما ن

یرد، را بگ بتواند شیلر اینکهحمله کرد و برای حمله ارتش عراق وجود دارد. باالخره ارتش عراق 

 های بسیج و ژاندارمری مستقر بودندگرفت. در آن ارتفاعات هم نیروباید ارتفاعات سورکوه را می

 دادیم.پیاده گرگان انجام می 9۴رکه ما پشتیبانی آتش آنها را توسط توپخانه لشک

 نشینی کردند که ارتفاعات سورنعقب هابا حمله ارتش عراق تعدادی از نیرو متأسفانه

شد که من و خورد و محاصره میپیاده هم داشت دور می 9۴رفت و لشکرداشت از دست می

 ینزد برادر محسن رضایی فرمانده با بالگرد به کرمانشاه برادر استکی جانشین قرارگاه حمزه

و ه های سپارفتیم و گفتیم که لشکرمان در وسط گیر افتاده است و نیرو سپاه پاسداران

 اند.نشینی کردهژاندارمری عقب

بیرون بیاوریم و در  پیاده گرگان را از دره شیلر 9۴ما هم شبانه تصمیم گرفتیم که لشکر

 باقری ۳رمز به امیر سرتیپ وسیلۀبه. من دستورش را نمائیممستقر  ارتفاعات جنوب بانه

ا بالگرد به قرارگاه بازگشتیم. البته آنها پیاده دادم و خودمان هم ب 9۴فرمانده لشکر

 آمدند.ه باید خیز به خیز عقب مینشینی کنند، بلکعقب بارهیکستند توانمین

 ها را عقبمستقر شدیم و یگان خود ما در قرارگاه موقتی رده جلو در ارتفاعات جنوب بانه

ای فروند هواپیم پانزده شد.و بدل میین مرتب رد آتش توپخانه طرف کهدرصورتیکشیدیم 

کردند که پدافند هوایی یکی از آنها را هدف قرار جنگنده دشمن هم نیروهای ما را بمباران می

گرگان را بیاوریم در پیاده  9۴توانستیم لشکر و در خاک عراق سقوط نمود، در نهایتداد 

 مستقر کنیم. هجنوبی ارتفاعات بانهای دامنه

 رآذرفغضنفر  ۳به فرماندهی امیر سرتیپ پیاده ارومیه ۳۴لشکرهم  عمراندر ارتفاعات حاج

های عراق در آن یم که پاتکآیک قدم هم عقب نمی من» گفت:می مستقر بود و امیر آذرفر
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دهی چرا دستور نمی» :که نزد من بود گفت UNشد. افسر ژنرال  بیشتر هممنطقه شروع و 

 ،ایم. باالخره دستور دادیمگرفته ما که دستورش را از فرمانده نیرو «نیروهایت عقب بیایند؟

 زی مستقر شوند که آنها هم آمدند.بیایند روی نقطه مر  میهپیاده ارو ۳۴لشکرهای یگان

ست در دو توانمیدر آن زمان یک ژنرال انگلیسی مأمور هر دو کشور شده بود که آزادانه 

ال کرد و یک ژنر بود که فعالیت می غربشمال کشور رفت و آمد نماید. یک ژنرال برای منطقه 

نوب کشور. یک ژنرال هم همیشه نزد من بود که هم برای غرب کشور و یکی هم برای منطقه ج

 م.دادیهای الزم را انجام میهماهنگی

مرزی  نشینی کنند و به نقطه صفربعد از اینکه فرماندهان قبول کردند و پذیرفتند که عقب

ا در م کشور. هم با فرماندهان همدل شده بودند برای بازگشت به مرز بین دو هابازگردند، نیرو

  هاشهدای زیادی را داده بودیم و حفظ آن ارتفاع باعث افتخار نیرو ۳۱91ارتفاع 
ً
بود. واقعا

ارتفاعات آن منطقه چندین بار دست به دست شده بود و رزمندگان اسالم برای تصرف و حفظ 

و  قابل توصیف نیست گاههیچارتفاعات آن منطقه زحمات بسیار زیادی را کشیده بودند که 

 همه رشادت، فداکاری و از جان گذشتگی را بیان نماید. د آنتوانمیکس هم نهیچ

های زیادی را و قادر انجام گرفته بود و ارتش عراق پاتک ۳در آن منطقه، عملیات والفجر

تفاعات گیری مناطق از دست داده خود انجام داده بود که موفق نشده بود. ار پسبرای باز

منطقه بارها و بارها دست به دست شده بودند. ما در آن منطقه دژ محکم و استواری را ایجاد 

فشانی کرده بودند و دوست نداشتند آن ارتفاع را از دست بدهند. کرده بودیم و نیروهایمان جان

نی اروی آن ارتفاع، جوان از طرفی،داشت زیرا موقعیت تاکتیکی بسیار خوبی از نظر نظامی 

 قهرمانانه جنگیدند و به شهادت رسیدند و در آن ارتفاعات آرمیدند که برای همیشه تاریخ

 سرافراز و ماندگار خواهند ماند.

کیلومتر هم در خاک عراق پیشروی کرده در قمطره باال بود و ما سه تا چهار  نقطه مرزی ما

اع کیلومتر در خاک عراق بود و ارتف جما تپه شهدا را که پن اینهاهمه  و مستقر بودیم، ولی با وجود

را ندادیم. هنوز هم  ولی ارتفاع کدو ،کیلومتر بود را به آنها دادیم چهارحدود درکه  ۳۱91

 هستند و آن قسمت را در اختیار داریم. نیروهای ما روی ارتفاعات کدو

 ت دوباره عراقآغاز تجاوزا

 س
ً
و  99۳۱/ ۳۱/۴ تا ۳۱/9/99۳۱ تاریخ ه ماه طول کشید. ازتمام اقدامات عراق تقریبا

 تمام زمین
ً
س پ های ایرانی آزاد شده بود، بازهای عراق که توسط نیرودر طول این سه ماه تقریبا
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سارت گرفته به ا 99۳۱گرفته شد و به میزان تعداد اسرایی که عراق از اوایل جنگ تا فروردین 

 ل رساند. قب دو برابررا به  در عراقهای ایرانی اسیر گرفت و تعداد اسرای ایرانی بود، دوباره از نیرو

که  ۱1۱هقطعنامبر پذیرش ستند با شنیدن بیانیه ایران مبنیتوانمی کهدر حالی  هاعراقی

از  وراقدامی دفراهم کنند، در  بسآتشبرای  خودشان یک سال قبل آن را پذیرفته بودند، راه را

 ی جنگ به نفع ایران فراهم کردند.های پایانانتظار زمینه را برای رقم زدن حوادث روز

  ۱1۱قطعنامهروز پس از قبول  م با حمله دوباره به ایران درست دوصدا
ً
نشان داد که واقعا

محور،  چهارروز از  پنجتیر طی  99نیست. آنها از  چیزیچهمتجاوز است و جز زبان زور پایبند 

های پراکنده و دفاع از نیروتر تمام هرچهعلیه ایران آغاز کردند و با شدت  خود راحمالت جدید 

 را مورد حمله قرار دادند.ایرانی گسیخته هم 

رساندند، اما بدترین حمله را از  به نزدیکی مهران اخود ر  با تصرف میمک در محور مهران

 اهواز را  المللیبینکوشک سامان دادند و با گذر از مرزهای  – محور طالئیه
ً
ر داین بار مستقیما

 عمق خاک ایران هدف قرار دادند.

ه بودند، عراق فقط در پی بیرون به این نتیجه رسید 99۳۱ ماههای ایرانی که از خردادنیرو

د، دوباره با کن را تکرار 99۱1خواهد تجربه سال نیست و بلکه می راندن ایران از خاک خود

 ا گرفتند وهای متجاوز ر جلوی پیشروی نیرو ها،گذشتگی در کلیه محورسازماندهی و از جان

 دند.ب ضربات جدی به عراق وارد کر ویژه در جنوهای خونین بهطی نبرد

اند، اما قادرند در ورود به خاک عراق ناتوان شده هاصدام بالفاصله دریافت اگر چه ایرانی

اینکه عراق هیچ توجیهی برای تداوم  بشکنند. ضمن کمر ارتش عراق را در داخل خاک خود

یکی را از ارهای عراقی سراسیمه به عقب رفتند. تنها خط بکلیه نیرو بنابراین،جنگ نداشت، 

 بستان در جنوب را در اشغال نگه داشتند.در شمال تا شیرینقصر 

 1/5/1127 تاریخدر  عملیات مرصاد

ار های اخیر دچنشینیکرد حکومت ایران به دلیل عقبصدام دست بردار نبود چون گمان می

های وی مناسب و تأمین آتش، نیر با ایجاد فضا 99۳۱مشکالت داخلی خواهد شد. در سوم مرداد 

پاتاق رساند  به تنگه شد، از مسیر قصرشیرینهزار نفر تخمین زده می پنجمنافقین را که تعداد آنها 

که همگی سوار  هارساندند. هدف این واحد آبادکور نیز با سرعت خود را به اسالمو نیروهای مذ

ریختگی مهو انجام یک کودتا بود. آنها قرار بود از به السیر بودند ورود به تهرانای سریعهبر نفربر

 های مزدور دیگر، جنگ داخلی را در ایران شروع کنند.اوضاع استفاده و با کمک نیرو
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 رمانده قرارگاه عملیاتینبودیم. ف درگیر عملیات مرصاد غربشمال ما در مناطق عملیاتی 

یعقوب علیاری بود، ولی ما با هم تماس و ارتباط تنگاتنگی  ۳سرتیپ امیرغرب در آن زمان 

 یذائیاهای دریافتی و اطالعاتی که داشتیم، قرار بود منافقین عملیات داشتیم. برابر گزارش

های بینیانجام دهند که ما پیش زمانهم صورِت به یوانو مر و پیرانشهر در منطقه االن سردشت

الزم را انجام داده بودیم. با توجه به ارتباط مداوم و مستمری که با قرارگاه عملیاتی غرب 

داشتیم، در جریان عملیات منافقین قرار گرفتیم و با پیشروی منافقین تا منطقه سرپل ذهاب 

 نگران و ناراحت شدیم. غربشمال ه ، همه ما در قرارگاآبادو اسالم

وقت نیروی زمینی ارتش صحبت  یفرمانده سعدیحسنی حسینسرتیپ  من ابتدا با امیر

ستیم و اگر نیاز هست شود انجام داد ما ههر کمکی که می» :کردم و اعالم آمادگی کردم و گفتم

هی فرماند صیادشیرازیمن خودم هم بیایم در آن منطقه که گفتند نه، تعیین شده که خود 

 «گیرند.بگیرند، ایشان با شما تماس می عهدهبرعملیات را 

هر » :گفتم «؟دی بکنیتوانمیچه کمکی » :با من تماس گرفتند و گفتند صیادشیرازی امیر 

های م از واحدتوانمیتیپ هم  م انجام دهم، حتی یک تیپ یا دوتوانمیکمکی که بخواهید 

 :مگفت «خواهم.السیر میسریع من یک نیروی» :گفت «خودمان را که در خط هستند آزاد کنم.

د. باشل حاضر در دسترسمان میواحد تکاور ما بهترین واحد برای این عملیات است که در حا»

های محوله را به واحدی زبده، آموزش دیده، جنگ دیده و توانمند است که قادر است مأموریت

 «انجام دهد.ای نحو شایسته

 ر ضمنبله، د» :رن کنیم؟ گفتمبُ یم این واحد را هلیتوانمی پرسیدند: صیادشیرازی امیر 

 های نو در اختیار دارند، ماانت تویوتاتجهیزات این یگان نو و حاضر به کار هستند، و وسایل و

 «ی سریع به محل مورد نظر بفرستیم.زمینی و خیل صورِت بهیم وسایلشان را هم توانمی

و ما  بغرشمال رستادند به منطقه را ف نوکهای شخیلی سریع بالگرد صیادشیرازی امیر

قرار دادیم،  ایشانآباد اعزام و در اختیار توسط بالگرد، واحد تکاورمان را به گردنه حسن

 :فتمگ د. من هم طاقت نیاوردم، به معاونت قرارگاهمد نظرش بو صیادشیرازی امیرای که منطقه

ببینم چه خبر است و  روم کرمانشاها من در تماس باش، من میمراقب منطقه باش و مرتب ب»

بان خلهوایی  م بکنم. وقتی وارد منطقه شدم، آنجا متوجه شدم که پایگاهتوانمیچه کمکی 

کند. از چند پایگاه هوایی هم چندین چه نقش مؤثری را ایفا می همدان نوژه محمدشهید 

 های خودی از پشتنده به آنجا اعزام شده بود تا در عملیات شرکت کنند. جنگندهفروند جنگ
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کردند. می پاکسازیمنهدم و  را در جاده بودزدند و هرچه رفتند و دور میارتفاعات داالهو می

 «کردند.بمباران می هامسیر جادهآنها نیروهای منافقین را در 

 امیریزات و نیروهای منافقین بسیار مهم بود. در انهدام ادوات و تجه هانقش جنگنده

ند. نیروی زمینی ارتش را وارد عمل کن های کبرای هوانیروزتصمیم گرفتند بالگرد صیادشیرازی

ای ههای جلو و پیشرو منافقین را به شدت در هم کوبیدند. سپس نیروهای کبرای واحدبالگرد

 ماندهباقیرن نمودند تا راه فرار منافقین را مسدود و مابقی نفرات بُ اطراف جاده هلی تکاور را در

 را نیز به هالکت برسانند.

، چون ممکن است غربشمال برو منطقه  به من فرمودند: صیادشیرازی امیر در همین اثنا

دست به اقداماتی بزنند. من هم با یک فروند بالگرد خیلی سریع  منافقین از منطقه سردشت

بسیار خوب درخشید. از  پیاده ارومیه ۳۴لشکرگردان تکاور  مرصادعملیات  دررفتم.  به سقز

دادم، گردان  پیاده ارومیه ۳۴لشکران را به فرمانده زمانی که من دستور وارد عمل شدن این گرد

تکاور خیلی سریع آماده مأموریت شد و به سرعت در منطقه درگیری وارد گردید. این گردان 

ریع به کمک نیروهای ایفا و خیلی س را در پیروزی عملیات مرصادتکاور نقش بسیار مهمی 

که در آن منطقه وجود داشت، همین گردان ای آن زمان تنها یگان زبده و آمادهر شتافت. درگی

 زیر فشار شدید دشمن عقب ؛تکاور بود
ً
ی و نشینزیرا نیروهای منطقه عملیاتی غرب اجبارا

های قرارگاه غرب برهم تلفات قابل توجهی را هم متحمل شده بودند و سازمان رزمی یگان

 پیاده ارومیه ۳۴لشکری را نداشتند. اما نفرات گردان تکاور آنچنانگی رزمی خورده بود و آماد 

حالت درندگی را  هاای بود و در عملیاتحالت جنگی عجیبی داشتند و یگان بسیار آماده

 ان را من به چشم خودم دیده بودم.داشتند. این حالت و نحوه جنگیدن نفرات گرد

ی سورت سی تا بیستبودم،  مرصادساعتی که من در منطقه عملیاتی  پنج اتدر آن چهار 

 و و قصرشیرین آباد، کاماًل جاده اسالمهمدان نوژه خلبان شهید محمد هواپیماهای پایگاه

دند و راه را برای پیشروی رزمندگان اسالم باز و را که در اطراف جاده بود بمباران کر  هرچه

 کردند.را در زمین تسهیل می هاعملیات نیرو

 های منافقین در عملیاتنیرو در منطقه چهارزبر کرمانشاه ـ آبادشبختانه در محور اسالمخو

 های زمینی و هوایی ایران، در زیر آتش سنگین نیرویمنافقای هشکست خوردند و نیرو مرصاد

 های منافقین کشته واز نیرو تن ۳۱۴۴حداقل  ،گیر و متالشی شدند. در آن عملیاتزمین
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روی مؤثر یک نی عنواِن بهبرای همیشه سازمان منافقین را  نیز اسیر شدند. کمین مرصاد یتعداد

 گردونه خارج کرد.ضد ایرانی از 

 در پایان جنگ تحمیلی غربشمال های قرارگاه عملیاتی مشکالت یگان

سال جنگیده بودند و نفرات  هشت جمهوری اسالمی ایران، های ارتشدر پایان جنگ نیرو

های نبرد فرسوده شده بودند. ما سعی ها و شرایط میدانو رنج هاتحمل سختی واسطۀبه

 زات و روحیه نفرات بازسازی کنیم.را از نظر تجهی هایمانکردیم واحدمی

های آموزشی را در رده ها را خیلی فعال کرده بودیم و برنامهبه همین جهت ارکان سوم یگان

کردند، از رزم انفرادی گرفته تا غیره تدوین هایشان تعیین میها و گروهانبرای گردان هاکرلش

با منطقه غرب و جنوب کشور داشت  غربشمال منطقه دادیم. فرقی که و نفرات را آموزش می

 هم دشمن داشتیم. باز این بود که ما در آن

که من در خدمت ارتش بودم، فعالیت داشتند و  99۱۴تا سال  و کومله دمکراتهای گروه

 های معارضا تا آن زمان گروهزیر  ؛را داشتیم هاو کمین هاگذاری مسیرگیر بودند. مینبا ما در

ور تا های شبانه و دفاع دما مرتب درگیر بودیم. تأمین از بین نرفته و منهدم نشده بودند،کاماًل 

همانند جبهه آرایش یک خط دفاعی  ،هایی که در حال آموزش بودندحتی یگان ،دور داشتیم

د ضکه غافلگیر نشوند و عناصر گرفتند پدافند دورادور می ،گرفتند. یا در منطقه آموزشرا می

های مستقر در منطقه دشمن برای واحد بنابراین،د. ند به آنها ضربه بزنننتوان انقالب

 همیشه وجود داشت. غربشمال 
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 ارتش و دوران بازنشستگی اتمام خدمت در

کشور بودم و با همین مسئولیت  غربشمال فرمانده قرارگاه عملیاتی  99۱۴من تا سال 

که  ب،ترتیاینبههایی را داشتم، بازنشسته شدم. البته در جنگ اول آمریکا و عراق هم مأموریت

 ادیان بود، در یکقرارگاه عملیاتی تشکیل شود. در قرارگاه غرب امیر سرتیپ جو قرار بود دو

 یا سه لشکر در اختیار داشتیم. قرارگاه هم من بودم که هر کدام دو

قصد حمله دوباره را  خانه و معبر مندلیشناسایی کرده بودیم که اگر عراق در منطقه نفت

مله حداشته باشد، ما آمادگی کامل و کافی جهت رویارویی را داشته باشیم و یا اگر آمریکا قصد 

سازماندهی  د، دیگر این. البته بعد از اینکه آمریکا به عراق حمله کر نمائیمداشت بتوانیم مقابله 

 الزم نشد.

 ۳به فرماندهی امیر سرتیپ آبادپیاده خرم ۱۴وقتی آمریکا به کشور عراق حمله کرد، لشکر

در اختیار  قرار گرفت تا به اندازه کافی نیرو غربشمال نخعی در کنترل فرماندهی قرارگاه 

 ۳9گرگان و لشکر 9۴، لشکرسنندج ۳۱، لشکرپیاده ارومیه ۳۴لشکرداشته باشیم. در آن زمان 

 های قرارگاه غرب همبودند و یگان غربشمال تحت کنترل عملیاتی فرماندهی قرارگاه  تکاور

 پیاده سراب بودند. ۴۴زوین و تیپزرهی ق 9۳، لشکرزرهی کرمانشاه ۱9لشکر

ود، پسر ب عتزمانی که بازنشسته شدم پسر بزرگم دانشجوی سال سوم دانشگاه علم و صن

 زحمتی برای 
ً
دومم کالس سوم دبیرستان و دخترم هم کالس اول راهنمایی بود. من مطلقا

هم مادرشان بود، هم پرستارشان، هم معلمشان و هم  فرزندانم متحمل نشدم، زیرا همسرم

 گذارم فرشته. روحیه دهنده من بود. من اسمش را می

 هک قبول شدند های دولتی در تهرانای نیستند، همه آنان در دانشگاهرسیههای من بوبچه

لیسانس شد، دخترم نفر اول فوق کنم. پسرم نفر دوم دانشگاه علم و صنعتبه این افتخار می

کنکور  ۳۴۴دومم کمتر درس خواند که نفر شوهرش هم نفر دوم، ولی پسر  .شد دانشگاه شریف

است. من همیشه به فرزندانم  سراسری شد که دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران

که من جانم را کف دستم گذاشتم تا پولی به دست بیاورم و شما به سعادت برسید،  گفتممی

 س نگذارید زحمات من به هدر برود.پ

دادند برایم ارزش نداشت، زیرا بهترین هدیه و ارزش برایم درجه به من می اگر صد تا

های فرزندان صالحی است که خداوند به من داده است که همه آنها مستقل و در مسند

که مثل من حقوق بگیر نشوید. در حال حاضر  گفتممیخودشان هستند. من همیشه به آنها 
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های پدیده و میزان ست و پسر دومم هم مدیر پروژهپسر بزرگم خودش مدیر عامل یک شرکت ا

 است و دخترم هم مدیر کنترل پروژه شرکت پسر بزرگم است و شوهرش هم برای خودش یک

تر کنم که خداوند روز به روز آنها را موفقکنم و دعا میسسه مالی تجاری دارد. خدا را شکر میمؤ

 جوانان کشور است. هایم بیکاریو ناراحتی هاکند. یکی از نگرانی

 های بعد از بازنشستگیفعالیت

تومان بازنشسته شدم. حساب کردم  با حقوقی درحدود ماهی نوزده هزار 99۱۴ال من در س

دهد، زیرا دو فرزند دبیرستانی و یک و دیدم حقوق دریافتیم اصاًل کفاف مخارج زندگیم را نمی

 راه بیندازم و بتوانم مخارج زندگیم را تأمین ای هم نداشتم تا کاریفرزند دانشجو داشتم. سرمایه

)ره( و دو رکعت نماز خواندم و حضرت امام کر بودم که دلم گرفت و رفتم مرقدنمایم. مرتب در ف

من زحمات زیادی را برای کشور کشیده و » از با خداوند، خطاب به امام گفتم:بعد از راز و نی

 «ام گرفتار هستم.ال حاضر که بازنشسته شدهام و درحهای زیادی را نیز متحمل شدهسختی

 شتم تا اوضاع و احوالم بهتر شود.باالخره التماس دعا دا

 شب یکی از دوستانم به نام آقای مهندس اویسی از زیارت برگشتم به خانه، ساعت هشت

او در من تلفن کرد )کردیم و همسایه بودیم، به که در یک زمانی با هم در یک خانه زندگی می

(. او از انگلیس آمده کردمخدمت می آبادخرم پیاده ۱۴کرد و من هم در تیپکار می شرکت نفت

ن به شما م» :گفت «بله.» :ای؟ گفتمبود و جویای احوالم شد و از من پرسید آیا بازنشسته شده

 «نیاز دارم.

ه ته باشد؟ در ادامد داشتوانمیچه کاری با من  خیلی خوشحال شدم و با خود گفتم ایشان

د صکارتان دارم. با خود گفتم صد در  آیم ومن یک شب به خانه شما می» هایش گفت:صحبت

همسر او با همسرم نیز آشنا و دوستان قدیمی و خوبی با یکدیگر بودند.  «نذرم ادا شده است.

شسته شده بود و با یک شرکت به نام ایران آروین شریک شده بود و هر هفته برای او نیز بازن

 مدیران اجرایی شرکت بود.  ءرفت و جزهای نفت میهای چاهکار

خواهم تو را ببرم و معاون رئیس کارگاه بگذارم چون اگر رئیس کارگاه من می» باالخره گفت:

موضوع را با همسرم  «ام.کارها را انجام نداده ورطاینبگذارم، خواهی گفت من خط لوله نفتی و 

را قبول کنم و بروم. در هر  در میان گذاشتم و او مرا تشویق کرد که پیشنهاد مهندس اویسی

صورت یک روز با هواپیما به شیراز رفتیم و بعد هم با ماشین به فراشبند رفتیم، در محلی به نام 

 ۳۱های گاز در آنجا بود. من را با مهندسی به نام مهندس ناهیدی که مدت آقارداالن که چاه
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های نفتی بود معرفی و آشنا کرد. پرسیدم وظیفه من چیست؟ های شرکتسال رئیس کارگاه

  «آمار و کنترل نفرات که آن کار برایم مثل آب خوردن بود. ،هاکنترل این رمپ، بلدوزر» :گفتند

رد هستم مشکلی نیست. چون هم زنیم که من گفتم وامی و راهما معبر » آنها گفتند:

ما هم همین خواسته » :گفتند «دانم و هم مسائل اجرایی را قادرم انجام دهم.خوانی مینقشه

 و هاخیلی سریع پیاده کردن صورت وضعیت «را از شما داریم و کار دیگری با شما نداریم.

 دانستم از مهندس یاد گرفتم.مین را که هرچههای عرض و طول و پروفایل

تیمسار برای شما چقدر حقوق در نظر » گفت: بعد از ده تا پانزده روز مهندس اویسی

گی تومان حقوق بازنشست نوزده هزارگذاشتند. من در فکر بگیریم؟ آنها خیلی به من احترام می

این را که گفت  «تومان خوب است؟ 9۱۴۴۴۴تیمسار مبلغ » :خودم بودم. ایشان به من گفت

قند در دلم آب شد! خدا خیرش بدهد، مهندس ناهیدی در همان لحظه گفت، مهندس 

تومان، ایشان اگر  9۱۴۴۴۴گویی کشی به یک تیمسار جنگ دیده ارتش میخجالت نمی

باور  قابل گیرم. شاید غیرتومان حقوق برایش در نظر می ۳۱۴۴۴۴جانشین من باشد مبلغ 

آن  سال یکسال خدمتم در ارتش گرفته بودم با حقوق  باشد حقوقی که من در مدت سی

متری، آن  ۳۱۴ام را عوض کردم و آمدم در یک خانه کرد! بعد از مدتی خانهشرکت برابری می

فر و مسئول اجرایی آقای مینزیر نفت و معاون ایشان هم آقای دکتر ازمان هم آقای آقازاده و

د که گفتند، باید بیایی و مدیر اجرایی ما بشوی. من رفتم و مدیر اجرایی خط لوله نژاد بوحسین

ه های دایلم و بیلیام برادر در زمان شااینچ که یک قطعه خیلی سنگین بود شدم که شرکت ۴۳

 میلیارد دالری داشتند. پنجو  چهارداد هر کدام یک قرار 

م، باشد این پروژه را سریع به اتمام رساندساعت کار که شاید باور کردنی ن بیستمن با روزی 

در  الله رفسنجانیسال آن را با تمام برسانند. آیت پنجخواستند در مدت آنها می کهدرصورتی

 کاری 
ً
نی و دید العادهخارقآن زمان برای افتتاح آمده بود آنجا، من یک تراشه زده بودم که واقعا

متر  تسبیمتری در آورده بودم که  دهپلکان  صورِت بهمتر راه را من  ۳۱۴ . در شرکت نفتبود

ام من اگر بخواهم آن زیر را نگاه کنم عمامه» گفتند: ر بیاورم که آقای رفسنجانیدایتاول را د

تم من هنوز زدیم. گفکه در جبهه می طورهمان» :گفتم «؟ایدرا چطور زده اینهافتد! شما امی

 «ایم.سازندگی، ما هم سازندگی را شروع کرده ایدفرمودهام و خودتان پوتینم را در نیاورده

روز در آنجا کار کردم سپس به مرخصی آمدم. نزدیک پانصد هزار تومان حقوق  ۳۱مدت 

به من دادند. حاال فکر کنید مبلغ نوزده هزار گرفته بودم و مبلغ یکصد هزار تومان هم پاداش 
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تومان حقوق بازنشستگی من بود که اصاًل با ششصد هزار تومانی که دریافت کرده بودم، قابل 

 ؤالیسچه چیزی کم داری؟ او اولین » :قیاس نبود. بادی به غبغب انداختم و به همسرم گفتم

دزدی نیست؟ ای را از کجا آورده هان پولدهم ایکه از من کرد این بود که ترا به خدا قسم می

نماز خواندم و  دو رکعتهمان روز یک تاکسی گرفتم و رفتم مرقد حضرت امام خمینی)ره( 

 .«دالحق که امام واقعی ما هستی» گفتم:

ه بپرسیدند، چون صادقانه  از من صیادشیرازیدر هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی 

دهی، آیا بعد از بازنشستگی پشیمان نشدید که این همه زحمت کشیدید و با پاسخ می سؤاالت

ام نه، من عاشق نظ» :حقوق بسیار کمی بازنشسته شدید و یا چرا عمرم را تلف نمودم؟ گفتم

بودم، چون عشق به نظام داشتم به هدفم رسیدم. ما با دست خالی و با لطف خدا جنگ را 

 الی الله حضرت امام هنوز هم برایم طنین بردیم، فرمان
ً
انداز است که فرمودند، قصدتان قربتا

ما را تنها  وقتهیچم باشد و برای خدا کار کنید. اگر همیشه نیتمان خدایی باشد خدا ه

زند، این را هم بگویم من روزی که دوران البته اگر تظاهر کنیم به کمرمان میگذارد؛ نمی

کردم و شخصی شدم، به خدای خودم گفتم، من که روسیاهم، به امام بازنشستگی را آغاز 

اهی گ هاماه مدیر الیقی شدم که خود شرکت نفتی مدت ُنهمتوسل شدم که خدا را شکر بعد از 

ساعت کار در روز بدون مرخصی  بیستکردند چون توان کاری مرا نداشتند. به من حسادت می

با چنین شرایطی تا آن زمان ندیده بودند. انسان یا نباید برای آنها عجیب بود و شاید کسی را 

 « ام دهد.نجظایفش را اای ومتعهد به کاری شود یا اگر شد باید تا آخرش برود و به نحو شایسته

وز ر  کردیم بابا کسی است که بعد از پنجاه یا شصتما فکر می» گفت:پسر دومم به من می

 «رود!میدهد و آید، یک پولی میبه خانه می

کرد، نه در دوران جنگ و نه بعد از بازنشستگی. به من اعتراض نمی وقتهیچولی همسرم 

شوند، خرج دارند، ازدواج در پیش دارند، تو می تربزرگروز به روز  هاگفت، بچهاو به من می

ه و ب کردم. من هم تالش میبیاییمی کار کن تا بتوانیم از عهده مخارج آنها بر توانمی هرچه

زارت نفت در کار خط لوله نفتی بودم. بعد که آقای آقازاده در و 99۱۱لطف خدا تا سال 

 م رسید، ما هم عوض شدیم.مسئولیتش به اتما

خواهیم یک کارخانه روز طول نکشیده بود که یکی از دوستانم گفت ما می هنوز مدت ده

روم ط لوله را یاد گرفتم، میمن که احداث خ» اتیلن تأسیس کنیم. من هم گفتم:لیگونی پ

 «ببینم در کارخانه پلی اتیلن چه خبر است؟
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 یزا گرفتیم و با خرج آنها در هتلی خوب در کشور چینو «.باید برویم کشور چین» :گفتند 

ر آن د. شب را ای که قرار بود آن را در ایران پیاده کنیممستقر شدیم. سپس رفتیم به کارخانه

کارخانه ماندیم، سپس نشستم و برای خودم نقشه کارخانه و نقشه مکانیکالش و هیتری که ذوب 

دم یادداشت کر  متریمیلیشود، همه و همه را را و استخری که موزاییک می هاکند پلی اتیلنمی

هایشان شهنق «هایتان را به من بدهید.حاال بیائید نقشه» :برداری نمودم و گفتمو همه را نیز عکس

انجام شد. در حال حاضر در کنار کارخانه تشک رویال  خوبیبهرا گرفتم و بررسی نمودم و کارها 

اه م الکتریکالش را انجام داده و مدت ُنهالمینتش مشخص است که همه کارهای مکانیکال و 

 ماشین هم اندازی نمودیم. از من خواستند که مدیر کارخانه بشوم، یک دستگاهکارخانه را راه

 کنیم.خواهی برایت تهیه مینه میبرایم تهیه کردند و گفتند در شهر قم اگر خا

. گفتم طرفسپس حاج داود به من تلفن کرد و گفت تکلیف شرعی است باید بیایی این

َچشم، با دلخوری مبلغ نود هزار دالر هم آنجا دریافت کردم و رفتم برای آن کار ویژه در توسعه 

 احسن انجام دادم. به نحوسال هم آنجا مأموریتم را  هفتمدت  که هاسیلو

 چون سر
ً
های خارجی در دوران پیدا شد و چون من عکسم در بولتن هاکله خارجی و بعدا

جنگ زیاد بود، صالح نبود دیگر من آنجا باشم. دو نفر از دوستانم به من پیشنهاد کردند که کار 

شود. بعد از بررسی م بروم این کار را هم ببینم چه میخواهیم. گفتمعدنی داریم و کمک می

ای است. کار معدن این است که دنبال رگه بروید، یک مقطعی را دیدم کار خیلی ساده

پرسپکتیو بزنید و ببینید رگه چطور خوابیده و بروید دنبال کار. البته همه این کارها استقامت 

نه نیامدم. ناگفته نماند کار طرح اکتشاف خواهد، من برای همین کار معدن سه ماه خامی

مختلفی هم  هایروشرا انجام دادم.  نهاییرا انجام داده بودند و من اکتشاف  اشابتدایی

ی را های آتشبارتیم آتشباری گرفتم که کار وجود دارد، من از روش پلکانی استفاده کردم. دو

ای هداری کردیم و بعد هم با دستگاهبر ع را بریدیم و توسط بلدوزر باطلهانجام دهند. مقاط

ردیم کبندی میهای مگنتین که عیارش را باید عیاربندی دستگاهشکن بعد هم دانهسنگ

 هم در کار معدن بودم. 991۴را انجام دادیم. تا سال  هاکار

هستی، دیگر بس است بیا به خودمان کمک کن.  هاام را گرفتند که مرتب در کوهیقه هابچه

تأسیس نمودم که پسر بزرگم هم مدیر عاملش  9919در سال  هاصه یک شرکت برای بچهخال

 هاسالام و پس از کنم. برای بار دوم فعاًل خودم را بازنشسته نمودهاست من هم کمکشان می

در دوران خدمتم در ارتش چه زمان قبل از  ام هستم.واده در خدمت خانوادهدوری از خان
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و در دوران جنگ تحمیلی و بعد از بازنشستگی اسالمی انقالب پیروزی ن بعد از انقالب و چه زما

 از کار کردن سختی نکشیدم. وقتهیچام. ام لذتش را بردههر کاری را که من انجام داده

آید دلیلش این است که این من یک تزی دارم و آن این است که اگر سختی به وجود می 

شده من  هاو بار هاتا به سمت خودش پناه ببریم و بارآمدی از سمت خداست سختی پیش

کنم و راز و نیاز و ذکر کرده نشینم و با خدای خودم خلوت میشوم، میهای شب بیدار مینیمه

 شوم.خوانم و سبک میرا می و چند آیه قرآن

 اعتقاد دار  نه اهل ریا هستم نه اهل تظاهر،من 
ً
م که در نیازی هم به این کار نیست. واقعا

کند، اول ر کاری میخواهم. انسان هتمامی کارها باید به خدا پناه ببرم و همه چیز را از او می

خداوند بکند و دوم با عشق. یعنی االن اگر من با عشق کاری را انجام دهم لذتش  باید به اتکا

خواهد ته میخواهد در خط لوله باشد، خواهد در معدن باشد، میبرم. حاال این کار میرا می

خواهد در وسط میدان نبرد و جنگ باشد. انسان باید هر لحظه و دریا و غواصی باشد و یا می

 ،یچون یک نیروی ماورای ،بردهر آن خودش را در محضر الهی ببیند در این صورت لذت می

 کند.دارد از او پشتیبانی می

 
 

فروند از  زمانی که تعداد پنجاهکردند. در ب میهای من تعجدر شرایط سخت همه از رفتار

لرزیدند من اصاًل هراسی نداشتم کردند و همه میهواپیماهای دشمن در جنگ ما را بمباران می

است که در حال حاضر سفیر ایران در کشور آلمان  عطارتوکلم به خدا بود. شاهدش هم شیخ و

بگوئید یا الله، یا الله که همه » :گفتممیوایی، به همه ی ههابمباراناست. من در آن لحظات 
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ع قط هابمباراندیدم گفتند، بعد میهمه می «بگوئید یا رحمان.» :گفتممی «گفتند.می

تمام  هابمبارانالله بگوئید. بعد از اینکه همه با هم ُنه مرتبه بسم گفتممیشود، آخرش نمی

 «ود؟الله دیگر چه بگفتیم این ُنه مرتبه بسمرا می هاس همه ذکرما از تر» گفت: عطارشد، شیخ

 ام.جز خدا نترسیده چیزهیچی از مقصودم این است که در تمام طول زندگ

 بدم آمده و نه از چیزهیچنه از 
ً
ی خوشم آمده چون به این معتقدم که خالق چیزهیچی واقعا

ه خدا خلق کرده دوست داشتنی است. اگر داستان من را همه چیز خداست، هر چیزی ک

 با عالقه بیشتری به س
ً
اریخ، روند. تمت دروس مهندسی میدانشجویان نظامی بخوانند، قطعا

هایی مانند مقاومت مصالح، ست. درسولی عمومی ا ؛حقوق و اینگونه دروس خوب است

 دها را خوب فرا بگیرد و مرور کندرسبرداری و... اگر کسی این خوانی و نقشهسازی، نقشهراه

 یک مهندس بسیار قوی خواهد بود.

خواهید پل بزنید، یک فرمانده خواهید راه بسازید، میدر فرماندهی هنگام جنگ شما می

ا کجا کوبی را باید بلد باشد، شمع ر های پل را بداند که کجا سکو بزند، شمعباید اصول اولیه سکو

خورد. به درد آینده خدمتیشان می هاصد تمام این چیزنه عبور کرد. صد در بشود از رودخابزند که 

ساله تا درجه سرگردی  ای مثاًل دهحرفه صورِت بههای مترقی جهان که در حال حاضر همه ارتش

کنند، به آنها دو حرفه آموزش دهند و بعد رهایشان میپذیرد و به آنها درجه مینفرات را می

سال مفید باشند. چون آن تزی که  نظامی و یک حرفه علمی که پس از ده دهند. یک حرفهمی

 کند، یک تز بسیار مهم و درستی است.تر باشد بهتر کار میارتش هر چقدر جوان

 والسالم. 
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۳۱۴ ,۳۱۱ ,۳۱1 ,۳۳۴ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,۳۱۴ ,

۳۱9 ,۳۱9 ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۱9 ,

۳۱۱ ,۳1۳ ,9۴۱ ,9۳9 ,9۳۱ ,9۳1 ,99۴ ,

999 ,99۱ ,991 ,9۴9 ,9۳۱ ,9۱1 ,9۱1 ,

۴۴9 

 ت

 ۱9: سرهنگ, میرتاج

 99۳, 9۳1, 991, 99۱, ۳۱۱, ۳9۳, 99۱, تبریز

 ۱۱, ۴1, ۴۱, ۴۳, 9۴9تپه

 9۴۳, 99۱: سرهنگ, ترکان

, ۴۱, 91, 9۳, 9۴, ۳9, ۳9, ۳۴, 9۴, 99, تهران

۱1 ,۱۳ ,9۴۴ ,9۴۱ ,9۴۳ ,99۱ ,9۱۳ ,91۱ ,

۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳9۴ ,۳۴۳ ,۳۱9 ,۳۱۱ ,۳۱۳ ,

۳1۱ ,99۴ ,99۱ ,99۳, 99۱ ,9۴۴ ,91۱ ,

۴۴۳ ,۴۴۱ 

 ۳۱۳: اصغر، سرگرد, تهرانی

 ۳۴9, 91۱, )ع(تیپ انصارالحسین

 991, تیپ مقداد

, 9۱۳, 9۱9, 9۱۴, 9۴1, 9۴1, 9, ۳, تیپ مهاباد

9۳9 ,9۱۱ ,91۴ ,۳۱۴ ,۳۱۴ ,9۳9 ,9۳9 

, 9۳9, 9۳۴, 9۱1, 99۳, 9۳۱, تیپ ویژه شهدا

9۳9 ,9۳۱ ,91۱ ,۳۴۴ ,۳99 ,۳۱9 ,۳۳9 ,

999 

, 991, 99۱, 99۴, 999, 9۴۴, پیرانشهر 9تیپ

9۴۳ ,9۱۴ ,9۱۳ ,9۳۱ ,۳۴9 ,9۳9 

, 91۱, 9۳9, 9۳9, 9۱1: نیروهای ویژه, ۳9تیپ

۳۴۱ 

 ۳۱۴, تکاور ۳۱تیپ

 9۴۱, پیاده گرگان 9۴تیپ

 ۳91, ۳9۳, ۳۴۱, ۳۴۴, المهدی 99تیپ

 ۳۳۱, تکاور 9۱تیپ

 ۳19, ۳۱۴, ۳۱1, ۳۳۱, مرند ۴تیپ

 9۱9, ۳۳۴, ۳۳9, 9۴۱, 99۱, 1, هوابرد ۱۱تیپ

, ۴۳, 91, 9۱, 9۳, 9۴, ۳۳, ۳۱, ۳پیاده,  ۱۴تیپ

۴9 ,۴۱ ,۴۳ ,۴۱ ,۴1 ,۱۴ ,۱۳ ,۱۱ ,۳۴ ,۳۳ ,

۳۴ ,۱9 ,۱۱ ,۱۳ ,۱۱ ,۱9 ,۱1 ,9۴۳ ,9۴9 ,

9۴۴ ,9۱۱ ,۳۴۱ ,9۴۴ ,۴۴1 

 ج

 99۱: سرهنگ, جاودانی

 91۱, 919, 91۳, 9۱۱, ۳۱۳, جزایر مجنون

, 9۱۱, 9۴9 ,991, 9۳۴: روزه، سرهنگ, جاللی

9۱9 ,91۳ ,۳۳۱ ,9۱۱ 

 9۱9: پاسدار, پورجالیی
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 99۳, 99۱اصغر، سرتیپ, : علیجمالی

, 9۱۱, 9۱۴, 9۱9, 99۴, 9۳۱: ستوان, جوزک

91۴ 

 ۳99, ۳9۴, ۳۳1, ۳۳۱, ۳۳۱, جهاد خودکفایی

 چ

 ۳۳۱, ۴۳, ۳: مصطفی، دکتر، شهید, چمران

 ۴9۳, چین

 ح

, 9۳۳, 9۳9, 991, 99۳, 9۴۱, 9, عمرانحاج

9۳9 ,9۱۳ ,9۱9 ,9۱۱ ,91۳ ,91۴ ,91۳ ,

91۱ ,911 ,۳۴9 ,۳۴۳ ,۳۴۱ ,۳۴1 ,۳9۴ ,

۳99 ,۳9۳ ,۳99 ,۳9۴ ,۳9۱ ,۳9۱ ,۳91 ,

۳۳۴ ,۳۳9 ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۴۳ ,۳۴۴ ,۳۱۳ ,

۳۱۳ ,۳۱9 ,۳۱9 ,۳۱۱ ,۳1۳ ,9۴۴ ,9۴1 ,

99۳ ,999 ,99۱ ,991 ,9۳9 ,99۳ ,999 ,

99۱ ,9۴9 ,9۴۴ ,9۴۳ ,9۴1 ,9۱۱ ,۴۴۴ 

 ۳۳د، سرتیپ, : احمحساسیان

 ۳1۱, ۳19, 919, 9۱۴االسالم, : حجتحسنی

, 99۱, ۳۱۴سعدی: حسین، سرهنگ, حسنی

9۴۳ ,9۴1 ,919 ,91۳ ,91۱ ,۴۴9 

 99۴: سروان, حسینپور

 9۱۳, 9۱1, 9۱۱, 9۱۱, 9۱9, 9۱۴, حلبچه

 ۱۱, حمیدیه

 خ

 999, ۱۴الله, آیت: ایخامنه

 ۳9, ۳۳: عبدالله، سرگرد, خرسندی

, 9۱, 9۱, 9۳, 9۴, 99, 9۳, ۳۳, ۳۱ ,۳, آبادخرم

91 ,۴۳ ,۴9 ,۴۱ ,۴۳ ,۴۱ ,۴1 ,۱۴ ,۱۴ ,۱۳ ,

۱۱ ,۳۴ ,۳۳ ,۳۴ ,۱9 ,۱9 ,۱۱ ,۱۳ ,۱۱ ,۱9 ,

۱1 ,1۴ ,1۱ ,9۴۳ ,9۴9 ,9۴۴ ,9۱۱ ,۳۴۱ ,

9۴۴ ,۴۴۱ ,۴۴1 

 99۳, 99۱: سرگرد, خرمی

 ۱۳, ۱۱مردان، سرتیپ, : علیخزایی

, 99۳, ۱1, ۱1, ۱۱, ۱۱, ۱۴, 9۱, 9۳, خوزستان

91۱ ,91۳ ,91۱ ,91۱ ,۳۴9 ,۳۳۳ ,۳۱9 ,

۳۱1 ,9۱۴ 

 ۳1۱, ۳۱۳, ۳۱۳, ۳9۴, 9۱۳, 9۴۱, خوی

 د

 9۴۳, 9۴۴, 9۳9دادبین: احمد، سرهنگ, 

 ۱۴: نورالله، سرهنگ, دارایی

 11, ۱۳, 9۴, ۳۱, 9۱, دافوس

, 9۱, 9۴, 99, 9۳, 99, 9۴, ۱, دانشکده افسری

9۳ ,9۱ ,۳۴ ,۱۳ ,9۴9 

 9۴۱, ۳۴, ۳9, دانشکده تربیت بدنی

 ۴۴۱, دانشگاه تهران

 ۴۴۱, دانشگاه شریف

 ۴۴۱, 9۴۳, دانشگاه علم و صنعت

 9۴, 1, دبیرستان نظام

 ۴۱, شهردره

, ۱۱, ۱۱, ۱۳, ۱9, ۱9, ۱1, 9۱, 99, 9۳, دزفول

۱9 ,۱۱ ,۱۳ ,1۳ ,9۱9 ,91۱ 

 9۱۳, دشت آزادگان

 9۱۳, دشت دیره

, ۱۱, ۱۱, ۱۳, ۱۳, ۱۱, ۱۳, ۴۱, عباسدشت

1۳ ,9۴۳ ,99۳ ,۳۴۱ ,۳۳۱ 

, 991, 99۳, 999, 99۳, 99۴, ۳, دمکرات

9۳9 ,9۳۳ ,9۳۴ ,9۳۳ ,9۳۱ ,9۳1 ,99۳ ,

99۱ ,9۳۳ ,9۱۳ ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱۱ ,9۱۳ ,

91۴ ,۳۴۱ ,۳۱9 ,۳۱1 ,9۱۱ ,۴۴۱ 

 ۱۳, ۳۴, 9۱, دوره رنجر
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, 9۴۴, 9۴9, 9۴۳, 99۱, 99۳, 9۳۴تو, دوله

۳۱9 ,۳۱۴ ,۳۱۱ ,9۴۱ ,9۱۱ 

 1۴, ۱1, ۱۱, دویرج

 1: ستوانیکم, پناهده

, ۳9, ۳۴, ۱1, ۱۱, ۱۳, ۱9, ۴1, ۴۱, دهلران

۳۳ ,۳۱ ,۳۳ ,۳۱ ,۱9 ,۱۳ ,۱9 ,۱۴ ,۱۱ ,۱1 ,

۱1 ,1۴ ,۳۴۱ ,9۱۴ 

 9۱۱, 9۱۳, 9۱۱, 9۱۳, 99۴, دیواندره

 ر

 ۴۳, ۳۱: سرهنگ, رامتین

 999, 9۳۴, 991, 9۳۴: سردار, رحیم صفوی

 99۱: سرهنگ, رزمی

 9۱1, 9۴۳, 9۴9, 9۴۴: سرهنگ, رسولیان

 ۴9۴, 9۴۱الله, اکبر، آیت: علیرفسنجانی

, ۳۳۳, ۳9۱, ۳9۴, ۳۴۴, 91۱, 991, رواندوز

۳۱۱ ,991 ,9۴9 

 9۴۱, 9۴۳روحانی: حسن، دکتر, 

 ۳۱۳: حسن، سرگرد, رهنمافرد

 ز

 99۱: سرهنگ, زوالت

 س

 9۱: جواد، دانشجو, ساغری

, 9۳۳, 9۳۴, 99۱, 99۳, ۱۳, 9, سپاه پاسداران

99۴ ,99۳ ,991 ,9۴۳ ,9۴۱ ,9۱9 ,9۱۳ ,

9۱9 ,9۱۱ ,9۱۳ ,9۱1 ,9۳۴ ,9۳9 ,9۳۱ ,

9۱۴ ,9۱9 ,9۱۴ ,9۱1 ,919 ,91۴ ,91۱ ,

91۳ ,91۱ ,91۱ ,۳۴۴ ,۳۴۱ ,۳۴۱ ,۳۴1 ,

۳99 ,۳99 ,۳9۴ ,۳9۱ ,۳9۳ ,۳9۱ ,۳91 ,

۳۳۴ ,۳9۱ ,۳۱9 ,۳۱۱ ,۳۳9 ,۳۳۱ ,۳۱۳ ,

۳۱۱ ,۳19 ,۳1۴ ,99۴ ,99۴ ,99۱ ,99۳ ,

9۴۴ ,9۴9 ,9۴۳ ,9۴۴ ,9۴1 ,9۱۳ ,9۳1 ,

9۱۴ ,9۱۴ ,9۱۱ ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱۱ ,9۱۴ ,

9۱۳ ,91۴ ,91۱ ,۴۴۴ 

 99۱سداد: رسول، سرگرد, 

, 9۳۱, 9۳۱, 9۳۴, 9۳9, 99۴, 9, سردشت

9۳۱ ,9۳1 ,99۴ ,999 ,999 ,99۴ ,99۱ ,

99۳ ,99۱ ,99۱ ,991 ,9۴۴ ,9۴9 ,9۴۳ ,

9۴9 ,9۴۱ ,9۴۱ ,9۱۴ ,9۱9 ,9۱9 ,9۱1 ,

9۳۴ ,9۳9 ,9۳۳ ,9۳9 ,9۱۴ ,9۱9 ,9۱۴ ,

9۱۳ ,9۱۱ ,9۱۱ ,9۱۳ ,9۱1 ,91۴ ,919 ,

91۴ ,۳9۱ ,۳۳۳ ,۳۳9 ,۳۳۱ ,۳۴1 ,۳۱9 ,

۳۱۴ ,۳۱۱ ,۳۳۱ ,۳۱۳ ,۳۱9 ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,

۳۱۳ ,۳۱9 ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳1۳ ,9۴۴ ,9۴۱ ,

9۴۳ ,9۴۱ ,9۴1 ,99۴ ,9۳9 ,99۴ ,99۱ ,

9۴۳ ,9۱۱ ,9۳1 ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱1 ,9۱9 ,

9۱۱ ,9۱۱ ,۴۴9 ,۴۴۴ 

 9۴1سررشته: مرتضی، سرهنگ, 

 9۱, 9۳, سرلشکر شمس تبریزی

, ۳۱۳, 91۴, 9۱۳, 9۱9, 9۱۱, 9۱۳, 99۴, سقز

9۴۴ ,9۴۱ ,99۱ ,9۱۱ ,9۱۳ ,۴۴۴ 

 9۴۳: سرهنگ, سلطانی

, 9۱۳, 9۳9, 9۱۱, 991, 99۱, 9۴۱, سلماس

۳9۴ ,۳۱۳ 

 ۳۱۳: سروان, سلیمی

, 9۱۱, 99۱, 99۴: علی، سرهنگ, سنجابی

9۴۱ 

 9۳۴, 9۱1, 9۳۳, 9۳۱: پاسدار, سنجقی

, 9۴۱, 99۳, 9۳1, 99۴, 9۴۱, 99, ندجسن

9۳۱ ,9۱۱ ,9۱9 ,9۱۳ ,91۴ ,۳۱۴ ,۳۳۴ ,

۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳1۴ ,9۴۱ ,99۱ ,9۴۳ ,

9۱۴ ,9۱9 ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱1 ,911 ,۴۴۱ 

 ۱۴, 99: اسماعیل، سرهنگ, سهرابی
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 ش

 ۳۳9: غالمرضا، سروان, مهرشاد

, 9۱9, 99۱الله، سرهنگ, : فرضرادشاهین

9۱۳ ,9۳۴ ,91۳ ,۳۴۱ ,۳9۱ ,۳۳۱ ,۳۳۱ 

 ۱۱, ۱۱: ستوان وظیفه, اوغلیشربت 

 991الزیاد: سرهنگ, شرف

 ۴9۴, ۴۴1, 99, شرکت نفت

, 99۴, 9۴1: محمدعلی، سرهنگ, النسبشریف

991 ,9۱۴ 

 ۳۱۳: ستوانیکم, شعبانی

 99۱, 99۴: دکتر, شقاقی

 9۴۳, 91۴, 9۱1: سرهنگ, آذرشقاقی

 ,9۳۱, 9۳۴, 9۱9, 9۱9: جواد، پاسدار, شمس

9۱۴ 

 ۴9۴, ۴99, 919: استاندار, عطارشیخ

, 9۱۳, ۱۴اکبر، خلبان، شهید, : علیشیرودی

9۱1 

 ۴۴۴, 9۱۱, 9۱۱, 99۱, ۳1۴, ۳۱۳, 9۱۳, شیلر

 ص

 ۳۱۳: داود، سرگرد, صالح

 9۴۴: عطاءالله، سروان, صالحی

 ۳۱9: احمد، شهید, صفرزاده

 99: ستوان, صفری

 ۳۳۱, 99۱, 1۳: ستوانیکم, صمدی

, 9۴۴, 9۴9, ۳, 9: علی، سرهنگ, صیادشیرازی

99۴ ,9۳۳ ,9۳۴ ,99۳ ,99۱ ,991 ,9۴۱ ,

9۱۴ ,9۳۴ ,9۱9 ,9۱۴ ,9۱۱ ,9۱1 ,9۱۱ ,

9۱1 ,91۳ ,919 ,۳۴۱ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,

۳۱۴ ,۳۱9 ,۳۱۱ ,۳۱1 ,۳۱۴ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,

۳1۴ ,۳1۴ ,۳11 ,9۴۱ ,99۴ ,99۱ ,9۳9 ,

9۳۴ ,9۳۱ ,99۳ ,99۱ ,99۳ ,991 ,9۴۴ ,

9۴9 ,9۱۱ ,9۳۱ ,9۱9 ,9۱9 ,91۴ ,919 ,

91۳ ,919 ,۴۴9 ,۴۴۴ ,۴99 

 ط

 ۳۱۳: حسن، سروان, طالبی

 919الله, : آیتطاهری

 ۴۴۳, 9۱۳, 9۱۱, ۱۳, طالئیه

 ظ

, ۴۳, 99, 9۳, 99, ۳۱, ۳۱, ۳۳, ۳۱, ۳, ظفار

1۴ ,1۱ ,9۴۴ ,9۱9 

, ۱۱, ۱۳, ۴۱علی، سرتیپ, : قاسمظهیرنژاد

9۴9 ,99۱ ,91۴ 

 ع

 ۳۱9: محمود، سرگرد, عریان

 9۴9, ۳1۳, 919: پاسدار, آبادیلیع

 ۳۱۳: سرگرد, مددیعلی

 9۴: سرهنگ, علیمی

, 9۴, 9۳, 99, 9۴, ۳1, ۳۱, ۳۳, ۳: کشور, عمان

1۱ ,9۴۴ 

 9۱۱, 99۳, ۳۱۱, ۳۱۳, عملیات بدر

 9۱۴, 9۱9, 9۱9, ۱المقدسعملیات بیت

 9۱۱, ۳۱۳, ۳۴۱, عملیات خیبر

 9۴9, ۱۱, ۱9, المبینعملیات فتح

 9۳1, 9۴یعملیات کربال

, 9۴۴, 999, 99۳, 999, 99۴, ۳عملیات کربالی

9۴۱ 

, 9۴۴, 9۴9, 99۴, 999, ۴, 9, ۱عملیات کربالی

9۴۱ ,9۴۳ ,9۴۱ ,9۴1 ,9۱۴ ,9۱9 ,9۱۴ ,

91۴ 

 9۳۴, 999, 99۳, عملیات لوالن
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, ۴۴۳, 919, 91۳, ۳۱۴, 9۱۳عملیات مرصاد, 

۴۴9 ,۴۴۴ ,۴۴۱ 

 91۱, 9۴۱, ۳۱۴, عملیات نصر

 ۳۱۳, 91۱, 91۱, 9فجرعملیات وال

, 91۱, 91۱, 91۴, 91۳, 91۴, ۳عملیات والفجر

۳۴۳ ,۳۴۴ ,۳۴۱ ,۳۴۱ ,۳99 ,۳9۳ ,۳9۳ ,

۳9۱ ,۳۳۴ ,۳۳9 ,۳۳۳ ,۳۳۴ ,۳۴۱ ,۳۱۳ ,

۳۳۳ ,99۴ ,999 ,99۳ ,999 ,9۴۴ ,۴۴9 

 ۳۱۳, 9عملیات والفجر

 9۱9, 9۳۱, ۳1۴, ۳۱۳, ۳۴۱, ۴عملیات والفجر

 ۳۱۳, ۳عملیات والفجر

 919, 9۳۱, ۳۱۱, ۱فجرعملیات وال

 9۳۱, 9۴۱, 1عملیات والفجر

, ۱۳, ۱9, ۳9, ۳۴, ۱1, ۱۱, ۱۱, ۱۳, خوشعین

۱9 ,۱۱ ,۱۱ ,۱۳ ,۳۱9 ,9۱۳ 

 ف

 9۴۱الدین, فارسی: جالل

 99۱: اکبر، سرهنگ, فتورایی

 ۳۳9: علی، سروان, فراهانی

 99۱: سرهنگ, فرداد

 ۳1۳, 919: پاسدار, فروزنده

 9۱۳, 9۳1, 91۱, فکه

ه، سرلشکر، شهید, : ولیفالحی
 
 9۴9, ۴۳الل

 ق

, 99۳, 9۳9, 99۴, 9۴1قاسملو: عبدالرحمن, 

999 ,99۴ ,9۱1 ,9۱۴ ,9۱۳ 

 91۱, (قرارگاه امام سجاد)ع

 9۳1, قرارگاه ُحر

, 99۳, 9۳1, 9۳۱, )ع(قرارگاه حمزه سیدالشهدا

9۴۱ ,9۱9 ,9۱1 ,9۱1 ,9۱9 ,9۱۴ ,91۱ ,

۳۴9 ,۳۴1 ,۳۱۴ ,۳۱۴ ,۳۱۳ ,۳۳۴ ,۳۳9, 

۳۳9 ,۳۳۴ ,۳۳۱ ,۳۳1 ,99۱ ,9۴۴ ,9۱۳ ,

9۱۱ ,۴۴۴ 

, 9۱۴, 9۱۱, ۳1۳, االنبیا)ص(قرارگاه خاتم

91۳ ,91۱ 

 9۱9, 9۱۳, 9۱۱, قرارگاه رمضان

, ۳۴1, ۳۴9, 9۱9, 99۴, غربقرارگاه شمال 

۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۱1 ,۳۳۱ ,۳۱۳ ,۳۱۴ ,9۴۱ ,

99۱ ,99۴ ,99۱ ,991 ,9۴۴ ,9۴۳ ,9۴۱ ,

9۴1 ,9۱۱ ,9۱9 ,9۱9 ,9۱۴, 9۱۳ ,9۱1 ,

9۱۱ ,91۳ ,919 ,۴۴9 ,۴۴۱ 

, ۳۴۱, ۳۴۳, ۳۴۱, ۳۴۴, اشترقرارگاه مالک

۳۴۱ ,۳۴1 ,۳9۴ 

ُرقی
ُ
 9۴۳, ۳۱۴: سرهنگ, ق

 9۴1قرنی: محمدولی، سرلشکر, 

, ۴۴۳, 91۱, 991, ۳۱۳, ۱9, ۴۱, قصرشیرین

۴۴۴ 

 ۴۴۳, ۴۴۴, 91۱, 91۱, 9۱9, ۱1۱قطعنامه

, 9۱۴, 9۱1, 9۳۴: علی، پاسدار، شهید, قمی

9۱۱ ,9۱۳ 

 ۴۳ , ۴9: سرهنگ, قنادان

 ۱۱: شهید, قندی

 ک

, 9۳۴, 99۱, ۳: ناصر، پاسدار، شهید, کاظمی

9۳۱ ,9۳۳ ,9۳۱ ,9۳۱ ,99۴ ,99۱ ,99۳ ,

991 ,9۴۳ ,9۱۴ ,9۱۱ ,9۱1 ,9۴9 ,9۱1 

, 991, 99۴, 9۳۴: محمود، پاسدار، شهید, کاوه

9۱1 ,9۳۳ ,9۳۱ ,9۳۱ ,9۳1 ,9۱9 ,9۱۴ ,

9۱۱ ,۳۴۴ ,۳۱۴ ,99۴ ,99۱ ,999 ,9۴9 ,

9۴۱ ,9۱1 

 99: مهدی، دانشجو, کتیبه
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, ۱۳, ۱9, ۱۳, ۱۱, ۱۳, ۱9, ۱۱: رودخانه, کرخه

1۳ ,99۳ 

, 9۴۱, ۱۳, ۱۴, ۴9, ۴۳, ۴9, 9۳, کردستان

9۴1 ,99۴ ,999 ,99۴ ,99۱ ,9۳9 ,9۳۴ ,

99۳ ,99۱ ,9۴9 ,9۱۳ ,9۳9 ,9۱۳ ,9۱9 ,

9۱۱ ,9۱۳ ,9۱9 ,9۱۴ ,9۱۱ ,9۱1 ,91۴ ,

91۱ ,91۳ ,91۱ ,۳۴9 ,۳9۱ ,۳۴۳ ,۳۱۱ ,

۳۱9 ,۳۱9 ,۳۱9 ,9۴۱ ,9۳9 ,99۱ ,9۴۴ ,

9۴۳ ,9۱۱ ,9۳۱ ,9۱۳ ,9۱۴ ,919 

, ۱۱, ۳۴, ۱۴, ۱۳, ۱9, ۴۱, ۴۳, 99, کرمانشاه

9۱۴ ,9۱۳ ,۳۴9 ,۳۳۱ ,991 ,919 ,91۱ ,

91۱ ,۴۴۴ ,۴۴9 ,۴۴۴ ,۴۴۱ 

 9۱1, ۱۴: احمد، خلبان، شهید, کشوری

, 9۳1, 9۳۱, 9۳۳, 9۳۴, 999, 99۴, ۳کومله, 

99۳ ,99۱ ,9۱۴ ,9۱۱ ,9۱۱ ,9۳۳ ,9۳۴ ,

9۱۳ ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱۳ ,91۴ ,۳۳۳ ,۳۴۱ ,

۳۱9 ,9۱۱ ,۴۴۱ 

 گ

 991, 99۱, پیاده 9۴9گردان

 ۳۳9, ۳99, ۳۴۱, 9۴۱, پیاده 9۴۱گردان

 99۱پیاده,  9۴۳گردان

 ۳۳, پیاده 999گردان

 9۳1, پیاده 99۱گردان

 ۳9۱, ۳۴۱, 9۳۴, پیاده 99۳گردان

 ۳۳, پیاده 991گردان

 ۳۳, پیاده 9۱1گردان

 ۳۱۳, ۳۱9, 919۱گردان

 ۳۴۱, تانک ۳۴۱گردان

 ۱1, سوار زرهی ۳۱9گردان

 ۱۳, ۴9, توپخانه 9۴9گردان

 ۳۴۱, 9۳۱, توپخانه 9۴۳گردان

 ۳۴۱, توپخانه 9۴۱گردان

 ۳۴۱, کاتوشا 999گردان

 ۳9پدافند هوایی,  9۳۳گردان

, ۳۴۴, ۱9, ۱۱, ۱۳, ۱۳, کاتیوشا 9۱۳گردان

۳99 ,91۴ 

 ۳۴۱, پدافند هوایی 9۱۴گردان

 ۳۳۱, ۳۴۱, توپخانه 9۱۱گردان

 ۳۴۱, کاتوشا 91۳گردان

 99۱, پیاده ۱۴9گردان

 ۱1, پیاده 99۱گروه رزمی

 ۱1, پیاده 9۴9گروه رزمی

 ۱۱, ۱۳, ۱9, ۳۴, ۱۴, ۴1, پیاده 9۱۳گروه رزمی

 ۱1, شیراز 9۱گروه رزمی

 99۱, 99۱, توپخانه 99گروه

, 9۳1, ۱9, ۱۱, ۱۳, ۱۳, ۱۱, توپخانه 99گروه

919 ,91۱ ,۳۴۴ ,۳99 ,۳۳9 ,۳۳۴ ,۳۱9 ,

۳۱۳ ,91۴ 

 ۱۱, مهندسی ۴99گروه

 9۱۴, 9۱1, ۱۴, ۱9, ۱۳, توپخانه ۴۴گروه

 ۱۱مهندسی,  ۴9۱گروهان

 ۳۳۱: سرهنگ, گلستانه

 ل

, 9۳1, 1۳, ۱۴, ۱۱, ۱۳, ۱1, پیاده ۳9لشکر

9۱۳ ,91۳ ,۳۳۱ ,۳۳9 ,۳۳۴ ,۳۳۱ ,۳۱9 

, ۳۳۱, ۳۳۴, ۳۳9 ,۳۱1, ۳۱۴, تکاور ۳9لشکر

۳۳۳ ,۳۳1 ,۳۱1 ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,99۴ ,99۳ ,

99۱ ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱9 ,۴۴۱ 

, 91۴, 9۴۱, 9۳1, 9۴۱, 99, پیاده ۳۱لشکر

۳۱۴ ,۳۱۳ ,۳۳9 ,۳۳۴ ,۳۳۱ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,

۳۱۳ ,۳1۴ ,9۴۱ ,99۱ ,9۴۳ ,9۱9 ,9۱۴ ,

9۱۱ ,9۱1 ,911 ,۴۴۱ 
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, ۴۴۴, 9۱1, 9۱۱, 99۱, پیاده گرگان 9۴لشکر

۴۴۱ 

 ۳۴۴, ۳9, ۳9, 91, ه گرگانپیاد ۱لشکر

, 9۴۱, 9۴۱, 9۴۴, 9۴9, ۴, 9, ۳, پیاده ۳۴لشکر

99۴ ,999 ,999 ,99۴ ,99۱ ,99۱ ,99۱ ,

9۳9 ,9۳۳ ,9۳9 ,9۳۴ ,9۳۱ ,9۳۱ ,9۳1 ,

999 ,99۱ ,99۱ ,991 ,9۴۴ ,9۴9 ,9۴۱ ,

9۴۱ ,9۱۴ ,9۱۳ ,9۱9 ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱1 ,

9۳۳ ,9۳9 ,9۳۱ ,9۱9 ,9۱۴ ,9۱9 ,919 ,

91۳ ,919 ,91۴ ,91۱ ,91۱ ,۳۴۳ ,۳۴9 ,

۳۴۴ ,۳۴۱ ,۳۴۳ ,۳۴۱ ,۳9۳ ,۳9۱ ,۳۳9 ,

۳۳۳ ,۳۳۴ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳1 ,۳9۱ ,

۳۱۴ ,۳۱۳ ,۳۱۴ ,۳۱۳ ,۳۱1 ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,

۳۳۳ ,۳۱۴ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۱1 ,۳۱۳ ,

۳۱9 ,۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳1۴ ,۳19 ,۳1۳ ,

۳1۱ ,9۴9 ,9۴۴ ,9۴۳ ,9۴۱ ,9۴۱ ,99۳ ,

99۱ ,99۱ ,9۳۴ ,9۳۳ ,999, 99۴ ,99۳ ,

99۱ ,991 ,9۴۴ ,9۴۱ ,9۴۳ ,9۴۱ ,9۴1 ,

9۱۴ ,9۱۳ ,9۱9 ,9۳۱ ,9۱9 ,9۱۱ ,9۱1 ,

9۱9 ,9۱1 ,91۴ ,919 ,91۱ ,911 ,۴۴۴ ,

۴۴9 ,۴۴۴ ,۴۴۱ 

, ۳۴۱, ۳۴۴, 91۱, 91۱, ۳۳, پیاده ۱۱لشکر

۳۴۱ ,۳99 ,۳9۴ ,۳9۳ ,۳9۱ ,۳۳9 ,۳۳۳ ,

۳۳۴ ,۳۱۴ ,911 

 ۳۳9, ۳91, ۳9۴, ۳99, نجف ۱لشکر

, ۱۴, ۱1, ۱۱, ۱۴, ۱9, ۴۳, 99, زرهی ۱9لشکر

۳۱۳ ,91۱ ,91۱ ,۴۴۱ 

, ۱۳, ۱۴, ۱9, 91, 9۱, 9۱, 9۳, زرهی 1۳لشکر

۱۱ ,۱۱ ,۱1 ,۳9 ,۳9 ,۱۳ ,۱۱ ,۱1 ,9۴۱ ,

۳۴۱ ,۳99 ,۳۳9 ,9۱۱ ,91۱ 

 9۴1, 9۱9: سردار, لطفیان

, ۳۱9, ۳۱۳, ۳۳۳, ۳۳۱, ۳۱1, ۳۴۴, لوالن

۳1۳ ,99۳ ,999 ,9۳9 ,9۱1 

 م

, 99۱, 99۳, 9۳۴, ۳،سرتیپ: مرتضیمحمدی

99۱ ,9۳۳ 

 99: سرهنگ, محمودی

 9۱1, 9۱9, ۳۱۴: سرهنگ, ُمدرک

 9۴۳, ۳: احمد، سرتیپمدرکیان

, 99۱, 999, 9۳1, 99۱, ۳۳9, 9۱9مراغه, 

9۴۱ 

 ۳۳۱, 991, ۳۳, ۳۴, مرکز پیاده شیراز

, 9۱۳, 9۱۱, 9۱۳, 99۳, 99۴, ۱۱, مریوان

91۴ ,۳۳9 ,۳۴1 ,۳۱۱ ,۳1۴ ,99۱ ,9۱۱ ,

9۱۴ ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱۳ ,9۱۱ ,۴۴9 

 9۱۴, 9۳9, 9۱۳, 99۱: ستوانیار, مشیدی

, ۱9, ۱۳, ۳۳, ۱۳, ۱۱, ۳: داوود، سرتیپمشیری

۱۴ 

 991: سرگرد, معارف

 9۳۳: پاسدار، شهید, مقبلی

 ۴۴۱, 91۳, مندلی

 ۳9: سرلشکر, منیعی

 9۴۱موحدی کرمانی, 

, ۳۳, ۳۴, ۳۳, ۳9, ۳۴, ۱۱, ۱۱, ۱9, موسیان

۱۳ ,۱9 ,۱۱ ,۱۳ 

, 9۳9, 99۳, 999, 99۴, 9۴1, 9۴۱, 9, مهاباد

9۳۳ ,9۳۱ ,9۳1 ,99۴ ,999 ,99۳ ,991 ,

9۴1 ,9۱۴ ,9۱9 ,9۱۳ ,9۱9 ,9۱۴ ,9۱۱ ,

9۱۳ ,9۱۱ ,9۱1 ,9۳۴ ,9۳9 ,9۳۳ ,9۳9 ,

9۳۴ ,9۳۱ ,9۳۳ ,9۳۱ ,9۳۱ ,9۳1 ,9۱۴ ,

9۱9 ,9۱9 ,9۱۴ ,9۱۳ ,9۱۱ ,9۱۱ ,9۱۳ ,

9۱۳ ,9۱۱ ,9۱1 ,919 ,91۴ ,۳9۱ ,۳۴۳ ,

۳۴1 ,۳۱۴ ,۳۱9 ,۳۱۱ ,۳۱9 ,9۴۱ ,9۳9 ,

9۳۳ ,991 ,9۱۱ ,9۱۳ 

 991: سرهنگ, زادهمهدی
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, ۴1, ۴۱, ۴۱, ۴۳, ۴9, 91, ۳, 9: شهر, مهران

۱9 ,۱۴ ,۱۱ ,۱۳ ,۱۱ ,۱1 ,۳۴ ,۳۴ ,۱۴ ,۱9 ,

۱۳ ,۱9 ,۱۱ ,۱۳ ,۱9 ,۱۴ ,۱۱ ,۱1 ,1۴ ,

9۴۳ ,9۴۴ ,۳۱۳ ,۳۳۱ ,9۳9 ,9۴۴ ,9۱۴ ,

9۱1 ,9۳1 ,9۱۴ ,9۱۳ ,۴۴۳ 

 99۱: سرهنگ, فرمهران

 ۱۳, ۴1: قاسم، سرگرد, آسامهر

 91۴: اسماعیل، ستوانیکم، شهید, نوازمهمان

 ۳۱9, ۳۴1, 9۳9, 991, 99۴, میاندوآب

 ۳۱9: سرگرد, میرزایی

 ن

, 9۱۱االسالم, اکبر، حجت: علیناطق نوری

9۱۱ 

 9۴: سرهنگ, ناظم

 919: سرهنگ, نفیسی

 ,9۳۴, 9۱1, 999, 999, 99۴, 9: شهر, نقده

9۳۱ ,9۱۱ ,۳۱۱ ,۳۱9 

 9۴9, ۳9: سروان، شهید, نقدی

 991, 9۱۳, 99۴, ۱۱, ۱9, ۴۳, نوسود

, ۳۱۱, ۳۴۳, ۳۴۴, ۳۳۱, ۳: علی، سرتیپفردکنی

۳۱۴ ,9۴۳ 

 و

 91۱, والفجر مقدماتی

 ۴۳; شهید, 9۱, 9۱, 9۳: ستوان وظیفه, وصالی

 9۱: منصور، سرهنگ، شهید, پوروطن

 ـه

, ۳۴, ۱۳, ۴1, 9: سیدحسام، سرتیپ, هاشمی

1۴ ,۳۴1 ,۳۱۳ ,۳1۳ ,99۱ ,99۱ ,9۱۱ ,

919 

 ۳9, ۱۱   ۳مجتبی، سرتیپسید هاشمی:

 ۴۴۴, ۴۴9, 9۱۴, 9۳1, 99۱, همدان

, ۳۱9, 9۱1, 9۴۳, 99۳, 999, 99۴, آبادهنگ

9۴۳ 

 ۱9, ۳۳, ۳9   ۱هواپیمای اف

 9۳1, ۳91, ۳99, 99, 9۳   99۴هواپیمای سی

, 9۴۳, 9۴۴, 9۳1, 9۳9, ۱۴, ۳۱, ۱۱هوانیروز, 

9۱۱ ,9۳9 ,9۱9 ,9۱۳ ,91۱ ,911 ,۳۴۳ ,

۳۴1 ,۳9۴ ,۳9۳ ,۳9۱ ,۳9۳ ,۳9۱ ,۳۳۳ ,

۳۳9 ,۳۱۴ ,۳۳۱ ,99۱ ,9۳1 ,9۳۴ ,9۱۴ ,

9۱۳ ,9۱9 ,۴۴۴ 

 ی

 ۳۱۳: سرگرد, یکتا

 ۳9: ستوانیکم، شهید, یوسفبان

 ۱۱: شهید, وندیوسف

 

 

 

 


